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PADOMES REGULA (EK) Nr. 1346/2000
(2000. gada 29. maijs)

par maksātnespējas procedūrām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
61. panta c) apakšpunktu un 67. panta 1. punktu,

ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas un Somijas Republi-
kas iniciatīvu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1) Eiropas Savienība ir noteikusi mērķi izveidot brīvības, dro-
šības un tiesiskuma telpu.

(2) Iekšējā tirgus pareizai darbībai nepieciešams, lai pārrobežu
maksātnespējas procedūras darbotos efektīvi, un ir jāpie-
ņem šī regula, lai sasniegtu mērķi, kas ietilpst tiesiskās
sadarbības civillietās jomā, kā paredzēts Līguma 65. pantā.

(3) Uzņēmumi arvien vairāk veic pārrobežu darbības, un tāpēc
tās arvien vairāk regulē Kopienas tiesību akti. Šādu uzņē-
mumu maksātnespēja ietekmē arī pareizu iekšējā tirgus
darbību, un ir vajadzīgs Kopienas akts, kas prasa saskaņot
pasākumus, kurus veic attiecībā uz maksātnespējīga parād-
nieka aktīviem.

(4) Pareizas iekšējā tirgus darbības labad ir jāizvairās no per-
sonu stimulēšanas pārvietot aktīvus vai tiesvedību no

vienas dalībvalsts uz citu nolūkā iegūt labvēlīgāku tiesisko
statusu (labvēlīgākās tiesas piekritības izvēle).

(5) Šos mērķus nevar pietiekami īstenot valstu līmenī, tāpēc ir
pamatota darbība Kopienas līmenī.

(6) Saskaņā ar proporcionalitātes principu šajā regulā būtu jāa-
probežojas tikai ar noteikumiem, kas regulē piekritību
maksātnespējas procedūru sākšanai un nolēmumus, ko tai-
sa, tieši pamatojoties uz maksātnespējas procedūrām, un
kas ir cieši saistīti ar šādām procedūrām. Turklāt šajā regulā
vajadzētu iekļaut noteikumus par šādu nolēmumu atzīšanu
un piemērojamo tiesību aktu, kas arī atbilst iepriekšminē-
tajam principam.

(7) Maksātnespējas procedūras, kas saistītas ar maksātnespē-
jīgo uzņēmumu vai juridisko personu likvidāciju, mierizlī-
gumi un līdzīgas procedūras ir izslēgtas no 1968. gada Bri-
seles Konvencijas par piekritību un nolēmumu izpildi
civillietās un komerclietās (3) jomās, kurā jaunākie grozī-
jumi izdarīti ar konvencijām par pievienošanos minētajai
konvencijai (4).

(8) Lai sasniegtu mērķi uzlabot pārrobežu maksātnespējas
procedūru efektivitāti, ir vajadzīgi un lietderīgi, ka šajā
jomā noteikumi par piekritību, atzīšanu un piemērojamo
tiesību aktu būtu ietverti Kopienas tiesību aktā, kas ir sais-
tošs un tieši piemērojams dalībvalstīs.

(1) Atzinums sniegts 2000. gada 2. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav pub-
licēts).

(2) Atzinums sniegts 2000. gada 26. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav
publicēts).

(3) OV L 299, 31.12.1972., 32. lpp.
(4) OV L 204, 2.8.1975., 28. lpp.; OV L 304, 30.10.1978., 1. lpp.;
OV L 388, 31.12.1982., 1. lpp.; OV L 285, 3.10.1989., 1. lpp.;
OV C 15, 15.1.1997., 1. lpp.
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(9) Šī regula būtu jāpiemēro maksātnespējas procedūrām neat-
karīgi no tā, vai parādnieks ir fiziska persona, juridiska per-
sona, komersants vai privātpersona. Maksātnespējas pro-
cedūras, uz kurām attiecas šī regula, ir uzskaitītas
pielikumos. Maksātnespējas procedūras attiecībā uz apdro-
šināšanas uzņēmumiem, kredītiestādēm, ieguldījumu
uzņēmumiem, kas rīkojas ar trešo personu līdzekļiem vai
vērtspapīriem, un kolektīviem ieguldījumu uzņēmumiem
būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Uz šādiem
uzņēmumiem neattiektos šī regula, jo uz tiem attiecas īpaši
noteikumi un valsts uzraudzības iestādēm dažos gadījumos
ir ārkārtīgi plašas iejaukšanās pilnvaras.

(10) Maksātnespējas procedūrās ne vienmēr ir jāiesaistās tiesu
iestādēm; terminam “tiesa” šajā regulā ir plašāka nozīme,
un ar to jāsaprot persona vai iestāde, kuru attiecīgās valsts
tiesību akti pilnvaro sākt maksātnespējas procedūras. Lai
piemērotu šo regulu, procedūrām (ko veido tiesību aktos
noteiktas darbības un formalitātes) būtu ne tikai jāatbilst šīs
regulas noteikumiem, bet tām arī jābūt oficiāli atzītām un
jārada juridiskas sekas dalībvalstī, kurā sākta maksātnespē-
jas procedūra, un tām jābūt kolektīvām maksātnespējas
procedūrām, kas ietver daļēju vai pilnīgu parādnieka man-
tas atsavināšanu un likvidatora iecelšanu.

(11) Šai regulai jāatzīst, ka lielā mērā atšķirīgo materiālo tiesību
dēļ ir nepraktiski ieviest maksātnespējas procedūru ar vie-
notu darbības jomu visā Kopienā. Valsts, kurā sāktas pro-
cedūras, tiesību aktu bezizņēmuma piemērošana tāpēc
bieži radītu sarežģījumus. Tas, piemēram, attiecas uz
Kopienā sastopamajiem atšķirīgajiem tiesību aktiem par
nodrošinājumiem. Turklāt prioritātes tiesības, ko bauda
daži kreditori maksātnespējas procedūrās, dažos gadījumos
pilnīgi atšķiras. Šajā regulā tas būtu jāņem vērā divos dažā-
dos veidos. No vienas puses, ir jāparedz īpaši noteikumi
par piemērojamo likumu īpaši būtisku tiesību un tiesisko
attiecību gadījumā (piem., lietu tiesības un darba līgumi).
No otras puses, reizē ar galvenajām maksātnespējas proce-
dūrām ar vispārēju darbības jomu būtu jāatļauj arī valstu
procedūras, kas attiecas tikai uz tiem aktīviem, kuri atro-
das procedūru sākšanas valstī.

(12) Šī regula ļauj sākt galvenās maksātnespējas procedūras
dalībvalstī, kurā ir parādnieka galveno interešu centrs. Šīm
procedūrām ir vispārēja darbības joma, un to mērķis ir
aptvert visus parādnieka aktīvus. Lai aizsargātu dažādas
intereses, šī regula ļauj sākt sekundāro procedūru, kas

notiktu līdztekus galvenajai procedūrai. Sekundāro proce-
dūru var sākt tajā dalībvalstī, kurā atrodas parādnieka
uzņēmums. Sekundārās procedūras darbība attiecas tikai
uz šajā dalībvalstī esošajiem aktīviem. Obligātas koordinā-
cijas noteikumi galvenajā procedūrā atbilst vajadzībai pēc
vienotības Kopienā.

(13) “Galveno interešu centrs” ir vieta, kur parādnieks regulāri
pārvalda savas intereses un tādēļ ir pieejams trešajām per-
sonām.

(14) Šī regula attiecas tikai uz tām procedūrām, kurās parād-
nieka galveno interešu centrs atrodas Kopienā.

(15) Šajā regulā izklāstītie piekritības noteikumi regulē vienīgi
starptautisko piekritību, tas nozīmē, ka tie nosaka dalībval-
sti, kuras tiesa var sākt maksātnespējas procedūru. Terito-
riālā piekritība minētajā dalībvalstī ir jānosaka attiecīgās
dalībvalsts tiesību aktiem.

(16) Tiesai, kuras piekritībā ir sākt galveno maksātnespējas pro-
cedūru, būtu jāļauj veikt pagaidu un aizsargpasākumus no
brīža, kad tiek lūgts sākt procedūru. Nodrošināšanas pasā-
kumi gan pirms, gan pēc maksātnespējas procedūras veik-
šanas ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu maksātnespējas
procedūras efektivitāti. Šajā sakarā šai regulai būtu jāparedz
dažādas iespējas. No vienas puses, tiesai, kuras kompetencē
ir galvenā maksātnespējas procedūra, jābūt iespējai veikt
pagaidu aizsargpasākumus, kas attiecas uz citās dalībval-
stīs esošiem aktīviem. No otras puses, likvidatoram, kas uz
laiku iecelts pirms galvenās maksātnespējas procedūras
sākšanas, jābūt iespējai dalībvalstīs, kurās atrodas parādnie-
kam piederošs uzņēmums, pieprasīt nodrošināšanas pasā-
kumus, kas ir iespējami saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību
aktiem.

(17) Pirms galvenās maksātnespējas procedūras sākšanas tiesī-
bas lūgt atklāt maksātnespējas procedūru dalībvalstī, kurā
atrodas parādnieka uzņēmums, būtu piešķiramas vienīgi
vietējiem kreditoriem un vietējā uzņēmuma kreditoriem
vai vienīgi lietās, kurās galveno procedūru nevar sākt
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas
parādnieka galveno interešu centrs. Šā ierobežojuma
iemesls ir tāds, ka pēc iespējas ir jāierobežo lietas, kurās
teritoriālās maksātnespējas procedūras pieprasa pirms gal-
venās maksātnespējas procedūras. Ja galvenā maksātnespē-
jas procedūra ir sākta, teritoriālās procedūras kļūst sekun-
dāras.
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(18) Pēc galvenās maksātnespējas procedūras sākšanas šī regula
neierobežo tiesības pieprasīt maksātnespējas procedūru
kādā dalībvalstī, kurā atrodas parādnieka uzņēmums. Likvi-
dators galvenajā procedūrā vai jebkura cita persona, kas ir
pilnvarota saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem,
var lūgt sākt sekundāro maksātnespējas procedūru.

(19) Sekundārā maksātnespējas procedūra, papildus vietējo
interešu aizsardzībai, var kalpot dažādiem mērķiem. Tā var
notikt, ja parādnieka īpašuma struktūra ir pārāk sarežģīta,
lai to pārvaldītu kā vienu veselu, vai arī ja attiecīgo tiesību
sistēmu atšķirības ir tik būtiskas, ka procedūras sākšanas
dalībvalsts tiesību aktu piemērošana var radīt sarežģījumus
citās dalībvalstīs, kurās atrodas aktīvi. Šajā nolūkā likvida-
tors galvenajā procedūrā var lūgt sākt sekundāro procedū-
ru, ja efektīva īpašuma pārvaldīšana to prasa.

(20) Galvenā maksātnespējas procedūra un sekundārā proce-
dūra tomēr var veicināt efektīvu kopējo aktīvu realizāciju
tikai tad, ja visas vienlaicīgi veiktās procedūras tiek koor-
dinētas. Šajā gadījumā galvenais nosacījums ir cieša sadar-
bība dažādo likvidatoru starpā, jo īpaši, apmainoties ar pie-
tiekamu daudzumu informācijas. Lai nodrošinātu galvenās
maksātnespējas procedūras noteicošo lomu, likvidatoram
šajā procedūrā ir jādod vairākas iespējas iejaukties sekun-
dārajās maksātnespējas procedūrās, kas tiek izskatītas tajā
pašā laikā. Piemēram, viņam jābūt iespējai ierosināt pār-
strukturēšanas plānu vai mierizlīgumu vai iesniegt pietei-
kumu apturēt aktīvu realizāciju sekundārajā maksātnespē-
jas procedūrā.

(21) Katram kreditoram, kura pastāvīgā dzīvesvieta, domicils
vai juridiskā adrese ir Kopienā, jābūt tiesībām iesniegt pra-
sījumus katrā maksātnespējas procedūrā, ko izskata
Kopienā attiecībā uz parādnieka aktīviem. Tas attiecas arī
uz nodokļu iestādēm un sociālā nodrošinājuma iestādēm.
Tomēr, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret kredito-
riem, ir jākoordinē līdzekļu sadalīšana. Katram kreditoram
jāspēj paturēt maksātnespējas procedūru laikā saņemto,
taču jābūt tiesīgam piedalīties kopējo aktīvu sadalīšanā
citās procedūrās tikai tad, ja kreditoriem ar līdzīgu stāvokli
ir apmierināta tāda pati prasījumu daļu.

(22) Šai regulai jāparedz tūlītēja to nolēmumu atzīšana attiecībā
uz maksātnespējas procedūras sākšanu, izpildi un slēgša-
nu, kas ietilpst tās darbības jomā, kā arī tādu nolēmumu

atzīšana, ko izdara tiešā saistībā ar šādām maksātnespējas
procedūrām. Automātiska atzīšana tādēļ nozīmē, ka pro-
cedūras sekas, kas paredzētas procedūras sākšanas valsts
tiesību aktos, attiecas arī uz visām citām dalībvalstīm.
Dalībvalstu tiesu nolēmumu atzīšana balstās uz savstarpē-
jas uzticēšanās principu. Šajā sakarā pēc iespējas jāsama-
zina iemesli nolēmumu neatzīšanai. Uz šāda pamata arī
būtu jāizšķir strīdi, ja divu dalībvalstu tiesu kompetencē ir
sākt galveno maksātnespējas procedūru. Pirmās tiesas
lēmums sākt procedūru būtu jāatzīst citās dalībvalstīs, taču
šīm dalībvalstīm nav tiesības pārbaudīt tiesas lēmumu.

(23) Attiecībā uz šajā regulā ietvertajiem jautājumiem jānosaka
vienoti tiesību normu kolīziju noteikumi, kas to piemēro-
šanas jomā aizstāj valstu starptautisko privāttiesību notei-
kumus. Ja nav norādīts citādi, jāpiemēro tās dalībvalsts tie-
sību akti, kura sāk procedūru (lex concursus). Šim tiesību
normu kolīziju noteikumam jābūt spēkā gan galvenajā
procedūrā, gan vietējās procedūrās; lex concursus nosaka
maksātnespējas procedūras sekas, gan procesuālās, gan
materiālās, attiecībā uz iesaistītajām personām un tiesiska-
jām attiecībām. Tas regulē visus maksātnespējas procedū-
ras sākšanas, izpildes un noslēgšanas nosacījumus.

(24) Maksātnespējas procedūru automātiska atzīšana, kurām
parasti piemēro procedūras sākšanas valsts tiesību aktus,
var būt pretrunā ar noteikumiem, saskaņā ar kuriem darī-
jumus veic citās dalībvalstīs. Lai aizsargātu tiesisko paļā-
vību un darījumu drošību dalībvalstīs, kas nav procedūras
sākšanas valsts, jāparedz vairāki vispārējo noteikumu izņē-
mumi.

(25) Ir vajadzība pēc īpašas norādes, kas neparedz procedūras
sākšanas valsts tiesību aktu piemērošanu lietu tiesību gadī-
jumā, jo tās ir visai būtiskas kredīta piešķiršanai. Šādu lietu
tiesību pamats, likumīgums un apjoms parasti jānosaka
saskaņā ar lex situs, un to neskar maksātnespējas procedū-
ras sākšana. Lietu tiesību īpašniekam ir jāspēj arī turpmāk
aizstāvēt savas tiesības uz ķīlas nodalīšanu vai atsevišķu
nokārtošanu. Ja uz aktīviem attiecas lietu tiesības saskaņā
ar lex situs vienā dalībvalstī, bet galvenās procedūras veic
citā dalībvalstī, galvenās procedūras likvidatoram ir jābūt
iespējai pieprasīt sekundārās procedūras sākšanu piekri-
tībā, kurā lietu tiesības rodas, ja tajā parādniekam ir uzņē-
mums. Ja sekundārā procedūra nav sākta, pārpalikums no
to aktīvu pārdošanas, uz kuriem attiecas lietu tiesības, ir
jāmaksā galvenās procedūras likvidatoram.
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(26) Ja ieskaits nav atļauts saskaņā ar procedūras sākšanas valsts
tiesību aktiem, kreditoram tomēr ir tiesības uz ieskaitu, ja
tas ir iespējams saskaņā ar tiesību aktiem, ko piemēro mak-
sātnespējīgā parādnieka prasījumam. Šādā veidā ieskaits
kalpo par zināma veida garantiju, kuras pamatā ir tiesību
normas, uz kurām attiecīgais kreditors var paļauties prasī-
juma rašanās laikā.

(27) Ir vajadzīga arī īpaša aizsardzība maksājumu sistēmu un
finanšu tirgu gadījumā. Tas, piemēram, attiecas uz pozīciju
slēgšanas nolīgumiem un mijieskaita nolīgumiem, kas
sastopami šādās sistēmās, kā arī uz vērtspapīru tirdznie-
cību un šādiem darījumiem paredzētajām garantijām, ko jo
īpaši nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu
maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (1). Šādiem
darījumiem var piemērot vienīgi tos tiesību aktus, ko pie-
mēro attiecīgajai sistēmai vai tirgum. Šā noteikuma mērķis
ir novērst iespēju mainīt darījumu maksājumu un norēķinu
mehānismu, kas paredzēti maksājumu un norēķinu sistē-
mās vai regulētos finanšu tirgos dalībvalstīs, darījumu part-
nera maksātnespējas gadījumā. Direktīvā 98/26/EK ir īpa-
šie noteikumi, kam ir prioritāte pār šīs regulas vispārējiem
noteikumiem.

(28) Lai aizsargātu darbiniekus un darbavietas, maksātnespējas
procedūru sekas attiecībā uz darba turpināšanu vai izbeig-
šanu un visu šādu darba līgumu pušu tiesībām un pienā-
kumiem ir jānosaka tiesību aktiem, ko attiecina uz darba
līgumu saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par tiesību
normu kolīziju. Visi pārējie maksātnespējas procedūras
jautājumi, piemēram, darbinieku prasījumu prioritāte un
šādu prioritātes tiesību iespējamais statuss ir jānosaka pro-
cedūras sākšanas valsts tiesību aktiem.

(29) Uzņēmējdarbības apsvērumu dēļ lēmuma par procedūras
sākšanu satura būtība ir jāpublicē citās dalībvalstīs pēc
likvidatora prasības. Ja attiecīgajā dalībvalstī ir uzņēmums,
var būt prasība, ka publicēšana ir obligāta. Tomēr publikā-
cija nav priekšnoteikums ārvalstu procedūru atzīšanai.

(30) Ir iespējams, ka dažas attiecīgās personas faktiski nezina, ka
ir sāktas procedūras, un godprātīgi rīkojas pretrunā jauna-
jam stāvoklim. Lai aizsargātu šādas personas, kas veic

maksājumu parādniekam, nezinot, ka ir sāktas ārvalstu
procedūras, kad tām faktiski būtu jāveicmaksājumi ārvalsts
likvidatoram, būtu jānosaka, ka ar šādiem maksājumiem
var atlīdzināt parādu.

(31) Šajā regulā būtu jāiekļauj pielikumi attiecībā uz maksātne-
spējas procedūru organizēšanu. Tā kā šie pielikumi attie-
cas vienīgi uz dalībvalstu tiesību aktiem, ir specifiski un
būtiski iemesli, kāpēc Padome patur tiesības grozīt šos pie-
likumus, lai ņemtu vērā grozījumus attiecīgo dalībvalstu
tiesību aktos.

(32) Apvienotā Karaliste un Īrija saskaņā ar 3. pantu Protokolā
par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots
Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibi-
nāšanas līgumam, ir paziņojušas savu vēlmi piedalīties šīs
regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(33) Dānija saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas
nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, nepiedalās šīs
regulas pieņemšanā un tāpēc tā Dānijai nav saistoša un nav
tai jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1. Šī regula attiecas uz kolektīvām maksātnespējas procedūrām,
kas ir saistītas ar daļēju vai pilnīgu parādnieka mantas atsavinā-
šanu un likvidatora iecelšanu.

2. Šī regula neattiecas uz maksātnespējas procedūrām attiecībā
uz apdrošināšanas uzņēmumiem, kredītiestādēm, ieguldījumu
uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar trešo per-
sonu līdzekļu vai vērtspapīru turēšanu, kā arī uz kolektīviem
ieguldījumu uzņēmumiem.(1) OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.
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2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) “maksātnespējas procedūras” ir kolektīvas procedūras, kas
minētas 1. panta 1. punktā. Šīs procedūras ir uzskaitītas A pie-
likumā;

b) “likvidators” ir persona vai struktūra, kuras funkcijās ietilpst
parādniekam atsavināto aktīvu pārvaldīšana vai likvidācija vai
viņa darbību pārraudzība. Šīs personas vai struktūras ir uzskai-
tītas C pielikumā;

c) “likvidācijas procedūra” ir maksātnespējas procedūra a) punkta
nozīmē, kas ietver parādnieka aktīvu pārdošanu, tajā skaitā, ja
maksātnespējas procedūra ir izbeigta ar mierizlīgumu vai citu
pasākumu, kas izbeidz maksātnespēju, vai izbeigta aktīvu
nepietiekamības dēļ. Šīs procedūras ir uzskaitītas B pielikumā;

d) “tiesa” ir tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde kādā dalīb-
valstī, kas ir pilnvarota sākt maksātnespējas procedūras vai
pieņemt lēmumus šādās procedūrās;

e) “nolēmums” attiecībā uz maksātnespējas procedūras sākšanu
vai likvidatora iecelšanu ir jebkuras tādas tiesas lēmums, kura
ir pilnvarota sākt šādu procedūru vai iecelt likvidatoru;

f) “procedūras sākšanas laiks” ir laiks, kurā nolēmums par pro-
cedūras sākšanu stājas spēkā neatkarīgi no tā, vai tas ir galī-
gais nolēmums;

g) “dalībvalsts, kurā atrodas aktīvi” ir:

— ķermenisku lietu gadījumā dalībvalsts, kuras teritorijā atro-
das īpašums,

— tāda īpašuma un īpašumtiesību gadījumā, kas
reģistrējamas publiskā reģistrā, dalībvalsts, kuras iestādē
tiek glabāts reģistrs,

— prasījumu gadījumā dalībvalsts, kuras teritorijā trešajai
personai, kam tie jāpilda, ir galveno interešu centrs, kā
noteikts 3. panta 1. punktā;

h) “uzņēmums” ir visas darbību vietas, kur parādnieks veic pastā-
vīgu saimniecisko darbību ar personālu un precēm.

3. pants

Starptautiskā piekritība

1. Tās dalībvalsts tiesas, kuras teritorijā atrodas parādnieka gal-
veno interešu centrs, piekritībā ir sākt maksātnespējas procedū-
ras. Sabiedrības vai juridiskas personas gadījumā juridisko adresi
uzskata par galveno interešu centru, ja nav pierādījumu pretējam.

2. Ja parādnieka galveno interešu centrs atrodas kādas dalībvalsts
teritorijā, citas dalībvalsts tiesu piekritībā ir sākt maksātnespējas
procedūras pret parādnieku tikai, ja šīs citas dalībvalsts teritorijā
parādniekam pieder uzņēmums. Šīs procedūras attiecas tikai uz
tiem parādnieka aktīviem, kas atrodas pēdējā minētā dalībvalstī.

3. Ja maksātnespējas procedūras ir sāktas saskaņā ar 1. punktu,
visas procedūras, kas pēc tam sāktas saskaņā ar 2. punktu, ir
sekundāras procedūras. Pēdējās minētās procedūras ir likvidācijas
procedūras.

4. Šā panta 2. punktā minētās teritoriālās maksātnespējas proce-
dūras var sākt pirms galvenās maksātnespējas procedūras sākša-
nas saskaņā ar 1. punktu tikai:

a) ja maksātnespējas procedūras saskaņā ar 1. punktu nevar sākt
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktu nosacījumiem, kuras
teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs; vai

b) ja teritoriālo maksātnespējas procedūru sākšanu pieprasa kre-
ditors, kura domicils, parastā uzturēšanās vieta vai juridiskā
adrese atrodas dalībvalstī, kuras teritorijā atrodas uzņēmums
vai kura prasījums rodas šā uzņēmuma darbības dēļ.

4. pants

Piemērojamie tiesību akti

1. Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, uz maksātnespējas pro-
cedūru un tās sekām attiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teri-
torijā šāda procedūra ir sākta, turpmāk “procedūras sākšanas
valsts”.
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2. Procedūras sākšanas valsts tiesību akti paredz nosacījumus
šādu procedūru sākšanai, to izpildei un izbeigšanai. Cita starpā tie
nosaka:

a) pret kuriem parādniekiem var veikt maksātnespējas procedū-
ras, ņemot vērā to statusu;

b) aktīvus, kas veido daļu no īpašuma un rīcību ar aktīviem,
kurus ieguvis vai kuri pārgājuši parādnieka īpašumā pēc mak-
sātnespējas procedūras sākšanas;

c) attiecīgās parādnieka un likvidatora pilnvaras;

d) nosacījumus, ar kuriem var izmantot ieskaitu;

e) maksātnespējas procedūru ietekmi uz spēkā esošajiem līgu-
miem, kuros parādnieks ir līgumslēdzēja puse;

f) maksātnespējas procedūru ietekmi uz procedūrām, ko uzsā-
kuši individuāli kreditori, izņemot tiesvedībā esošas lietas;

g) prasījumus, kas jāizvirza pret parādnieka īpašumu, un darbī-
bas ar prasījumiem, kuri rodas pēc maksātnespējas procedū-
ras sākšanas;

h) noteikumus, kas regulē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un
atzīšanu;

i) noteikumus, kas regulē ieņēmumu sadali no aktīvu pārdoša-
nas, prasījumu hierarhiju un to kreditoru tiesības, kuru prasī-
bas ir daļēji apmierinātas pēc maksātnespējas procedūras sāk-
šanas, izmantojot lietu tiesības vai ieskaitu;

j) maksātnespējas procedūras izbeigšanas nosacījumus un sekas,
jo īpaši izbeidzot to ar mierizlīgumu;

k) kreditoru tiesības pēc maksātnespējas procedūru izbeigšanas;

l) to, kurš sedz maksātnespējas procedūrā radušos izdevumus;

m) noteikumus attiecībā uz to juridisko aktu spēkā neesamību,
atzīšanu par spēkā neesošiem un nepiemērošanu, kas kaitē
kreditoriem.

5. pants

Trešo personu lietu tiesības

1. Maksātnespējas procedūras sākšana neietekmē kreditoru vai
trešo personu lietu tiesības attiecībā uz ķermeniskiem vai bezķer-
meniskiem, kustamiem vai nekustamiem aktīviem — gan neat-
vietojamiem aktīviem, gan atvietojamu aktīvu kopumiem, kas
laiku pa laikam mainās — kas pieder parādniekam un atrodas
citas dalībvalsts teritorijā procedūras sākšanas laikā.

2. Šā panta 1. punktā minētās tiesības citas starpā nozīmē:

a) tiesības rīkoties ar aktīviem un tos pārdot un saņemt maksā-
jumus no ieņēmumiem par šādiem aktīviem, jo īpaši ar aiztu-
rējuma tiesībām vai hipotēku;

b) ekskluzīvas tiesības par prasījuma izpildi, jo īpaši tiesības, ko
garantē aizturējuma tiesības attiecībā uz prasījumu vai prasī-
juma nodošanu ar garantiju;

c) tiesības atprasīt aktīvus un/vai pieprasīt kompensāciju visiem,
kuru īpašumā vai lietošanā tie ir pretēji šādi pilnvarotas per-
sonas vēlmēm;

d) lietu tiesības attiecībā uz peļņas gūšanu, izmantojot aktīvus.

3. Tiesības, kas reģistrētas publiskā reģistrā un ir izmantojamas
pret trešajām personām, saskaņā ar kurām var iegūt lietu tiesības
1. punkta nozīmē, uzskata par lietu tiesībām.

4. Šā panta 1. punkts pieļauj darbības attiecībā uz juridisku aktu
spēkā neesamību, atzīšanu par spēkā neesošiem un nepiemēroša-
nu, kā minēts 4. panta 2. punkta m) apakšpunktā.

6. pants

Ieskaits

1. Maksātnespējas procedūras sākšana neietekmē kreditora tiesī-
bas pieprasīt veikt viņu prasījumu ieskaitu pret parādnieka prasī-
jumiem, ja šādu ieskaitu atļauj tiesību akti, kas piemērojami mak-
sātnespējīgā parādnieka prasījumam.

2. Šā panta 1. punkts pieļauj darbības attiecībā uz juridisku aktu
spēkā neesamību, atzīšanu par spēkā neesošiem un nepiemēroša-
nu, kā minēts 4. panta 2. punkta m) apakšpunktā.

7. pants

Īpašuma tiesību paturēšana

1. Maksātnespējas procedūras sākšana pret aktīva pircēju neie-
tekmē pārdevēja tiesības, kas pamatojas uz īpašuma tiesību patu-
rēšanu, ja maksātnespējas procedūras sākšanas laikā aktīvi atro-
das citas dalībvalsts teritorijā, nevis procedūras sākšanas valstī.

2. Maksātnespējas procedūras sākšana pret aktīva pārdevēju pēc
aktīva piegādes nav par pamatu pārdošanas anulēšanai vai pār-
traukšanai un nekavē pircēju iegūt īpašuma tiesības, ja procedū-
ras sākšanas laikā pārdotais aktīvs atrodas dalībvalsts teritorijā,
kura nav procedūras sākšanas valsts.
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3. Šā panta 1. un 2. punkts pieļauj darbības attiecībā uz juridisku
aktu spēkā neesamību, atzīšanu par spēkā neesošiem un nepiemē-
rošanu, kā minēts 4. panta 2. punkta m) apakšpunktā.

8. pants

Līgumi attiecībā uz nekustamo īpašumu

Maksātnespējas procedūru sekas attiecībā uz līgumu, kas nodod
tiesības iegūt vai izmantot nekustamo īpašumu, regulē tās
dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā atrodas nekustamais
īpašums.

9. pants

Maksājumu sistēmas un finanšu tirgi

1. Neskarot 5. pantu, maksātnespējas procedūru sekas attiecībā
uz maksājumu un norēķinu sistēmu vai finanšu tirgu dalībnieku
tiesībām un pienākumiem regulē vienīgi tās dalībvalsts tiesību
akti, kas piemērojami attiecīgajai sistēmai vai tirgum.

2. Šā panta 1. punkts pieļauj darbības attiecībā uz juridisku aktu
spēkā neesamību, atzīšanu par spēkā neesošiem un nepiemēroša-
nu, ko var veikt, lai atliktu maksājumus vai darījumus saskaņā ar
tiesību aktiem, kas piemērojami atbilstīgajai maksājumu sistēmai
vai finanšu tirgum.

10. pants

Darba līgumi

Maksātnespējas procedūru sekas attiecībā uz darba līgumiem un
attiecībām regulē vienīgi tās dalībvalsts tiesību akti, kas
piemērojami darba līgumam.

11. pants

Sekas attiecībā uz tiesībām, uz kurām attiecas reģistrācija

Maksātnespējas procedūru sekas attiecībā uz parādnieka tiesībām
uz nekustamo īpašumu, kuģi vai lidaparātu, kas ir jāreģistrē
publiskā reģistrā, nosaka tās dalībvalsts tiesību akti, kuras iestādes
veic reģistrāciju.

12. pants

Kopienas patenti un preču zīmes

Šīs regulas mērķiem Kopienas patentu, Kopienas preču zīmi vai
citas līdzīgas tiesības, kas noteiktas ar Kopienas tiesību aktiem, var
iekļaut tikai procedūrās, kas minētas 3. panta 1. punktā.

13. pants

Juridiski akti, kas kaitē kreditoriem

Šīs regulas 4. panta 2. punkta m) apakšpunktu nepiemēro, ja per-
sona, kas guvusi labumu no akta, kas kaitē visiem kreditoriem,
sniedz pierādījumu, ka:

— uz minēto juridisko aktu attiecas tādas dalībvalsts tiesību akts,
kas nav procedūras sākšanas valsts,

— minētais tiesību akts nekādiem līdzekļiem neļauj apstrīdēt
attiecīgo lietu.

14. pants

Trešo personu aizsardzība

Ja ar juridisku aktu, kas noslēgts pēc maksātnespējas procedūras
sākšanas, parādnieks par atlīdzību pārdod:

— nekustamu aktīvu vai

— kuģi vai lidaparātu, kas ir jāreģistrē publiskajā reģistrā, vai

— vērtspapīrus, kuru pastāvēšanai kā priekšnoteikums paredzēta
reģistrācija tiesību aktos noteiktajā reģistrā,

šā juridiskā akta spēkā esamību regulē tās valsts tiesību akti, kuras
teritorijā nekustamais aktīvs atrodas vai kuras iestādē glabājas
reģistrs.

15. pants

Maksātnespējas procedūru sekas attiecībā uz tiesvedībā
esošām lietām

Maksātnespējas procedūru sekas attiecībā uz tiesvedībā esošām
lietām, kas attiecas uz parādniekam atsavinātiem aktīviem vai
tiesībām, regulē vienīgi tās dalībvalsts tiesību akti, kurā lieta ir
nodota tiesā.

II NODAĻA

MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU ATZĪŠANA

16. pants

Princips

1. Visus nolēmumus, kas sāk maksātnespējas procedūru, ko
izdara dalībvalsts tiesa, kurai ir piekritība saskaņā ar 3. pantu,
atzīst visās citās dalībvalstīs no brīža, kad tie stājas spēkā proce-
dūras sākšanas valstī.
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Šo noteikumu piemēro arī, ja, ņemot vērā viņa statusu, maksāt-
nespējas procedūras pret parādnieku nevar ierosināt citās dalīb-
valstīs.

2. Šīs regulas 3. panta 1. punktā minētās procedūras atzīšana pie-
ļauj sākt 3. panta 2. punktā minēto procedūru citas dalībvalsts tie-
sā. Pēdējā procedūra ir sekundāra maksātnespējas procedūra
III nodaļas nozīmē.

17. pants

Atzīšanas sekas

1. Nolēmumam, ar ko sāk 3. panta 1. punktā minēto procedūru
bez turpmākām formalitātēm ir tādas pašas sekas visās citās dalīb-
valstīs kā saskaņā ar tiesību aktiem procedūras sākšanas valstī, ja
vien šajā regulā nav paredzēts citādi un ciktāl šajā citā dalībvalstī
nav sākta 3. panta 2. punktā minētā procedūra.

2. Šīs regulas 3. panta 2. punktā minētās procedūras sekas
nedrīkst apstrīdēt citās dalībvalstīs. Visi kreditora tiesību ierobe-
žojumi, jo īpaši maksājumu atlikšana vai parāda dzēšana, rada
ietekmi vis-à-vis aktīviem, kas atrodas citas dalībvalsts teritorijā
tikai tiem kreditoriem, kuri ir devuši savu piekrišanu.

18. pants

Likvidatora pilnvaras

1. Tādas tiesas ieceltais likvidators, kam ir piekritība saskaņā ar
3. panta 1. punktu, var īstenot citā dalībvalstī visas viņam uzticē-
tās pilnvaras, kas viņam piešķirtas ar procedūras sākšanas valsts
tiesību aktiem, ja šajā citā valstī nav sāktas citas maksātnespējas
procedūras vai, gluži pretēji, nav veikti nodrošināšanas pasākumi
pēc lūguma sākt maksātnespējas procedūru šajā valstī. Viņš, cita
starpā, var pārvietot parādnieka aktīvus no tās dalībvalsts terito-
rijas, kurā tie atrodas, saskaņā ar 5. un 7. pantu.

2. Tādas tiesas ieceltais likvidators, kam ir piekritība saskaņā ar
3. panta 2. punktu, citā dalībvalstī var tiesas vai ārpustiesas ceļā
pieprasīt, lai kustamo īpašumu izvestu no procedūras sākšanas
valsts teritorijas uz šīs citas dalībvalsts teritoriju pēc maksātnespē-
jas procedūras sākšanas. Viņš kreditoru interesēs var arī iesniegt
pārsūdzības prasību.

3. Īstenojot savas pilnvaras, likvidators ievēro tās dalībvalsts tie-
sību aktus, kuras teritorijā viņš paredz rīkoties, cita starpā, attie-
cībā uz aktīvu pārdošanas procedūrām. Šajās pilnvarās var neie-
tilpt piespiedu pasākumi vai tiesības lemt par tiesvedību vai
strīdiem.

19. pants

Likvidatora statusa pierādīšana

Likvidatora statusu pierāda ar apliecinātu lēmuma oriģināla kopiju
par viņa iecelšanu vai ar kādu citu apliecinājumu, ko izdevusi tiesa,
kurai ir piekritība.

Var pieprasīt tulkojumu tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā
no oficiālajām valodām, kuras teritorijā viņš paredz rīkoties. Nav
vajadzīga legalizācija vai citas līdzīgas formalitātes.

20. pants

Sūtīšana atpakaļ un ieskaitīšana

1. Kreditors, kurš pēc 3. panta 1. punktā minētās procedūras sāk-
šanas ar jebkādiem līdzekļiem, cita starpā, piespiedu līdzekļiem,
saņem pilnīgu vai daļēju prasības apmierinājumu no aktīviem, kas
pieder parādniekam un kuri atrodas citas dalībvalsts teritorijā,
saņemto nosūta atpakaļ likvidatoram saskaņā ar 5. un 7. pantu.

2. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret kreditoriem, kreditors,
kurš maksātnespējas procedūras laikā ir saņēmis dividendes par
savu prasījumu, piedalās aktīvu sadalē citās procedūrās tikai tad,
ja līdzīga ranga vai kategorijas kreditori šajās citās procedūrās ir
saņēmuši līdzvērtīgas dividendes.

21. pants

Publicēšana

1. Likvidators var pieprasīt, lai paziņojumu par nolēmumu, ar ko
sāk maksātnespējas procedūru, un vajadzības gadījumā lēmumu
par viņa iecelšanu publicē citās dalībvalstīs saskaņā ar šajās valstīs
noteikto publicēšanas kārtību. Šādā publikācijā arī norāda iecelto
likvidatoru un to, vai piemērotie piekritības noteikumi ir saskaņā
ar 3. panta 1. punktu vai 3. panta 2. punktu.
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2. Tomēr dalībvalstis, kuru teritorijā atrodas parādnieka uzņē-
mumi, var pieprasīt obligātu publikāciju. Šādos gadījumos likvi-
dators vai iestādes, kas šajā sakarā ir pilnvarotas dalībvalstī, kurā
sāk 3. panta 1. punktā minētās procedūras, veic vajadzīgos pasā-
kumus, lai nodrošinātu šādu publikāciju.

22. pants

Reģistrācija publiskā reģistrā

1. Likvidators var pieprasīt, lai nolēmumu par 3. panta 1. punktā
minētās procedūras sākšanu reģistrē zemesgrāmatā, tirdzniecības
reģistrā un citos publiskos reģistros, kas glabājas citās dalībvalstīs.

2. Tomēr dalībvalstis var pieprasīt obligātu reģistrāciju. Šādos
gadījumos likvidators vai iestādes, kas šajā sakarā ir pilnvarotas
dalībvalstī, kurā sāk 3. panta 1. punktā minētās procedūras, veic
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu reģistrāciju.

23. pants

Izmaksas

Šīs regulas 21. un 22. pantā noteiktās publicēšanas un
reģistrēšanas izmaksas uzskata par izmaksām, kas radušās
maksātnespējas procedūras laikā.

24. pants

Saistību izpilde parādniekam

1. Ja dalībvalstī ir izpildīta kāda saistība par labu parādniekam, uz
kuru attiecas maksātnespējas procedūra, kas sākta citā dalībvalstī,
un kurai būtu jābūt izpildītai par labu šīs procedūras likvidato-
ram, uzskata, ka persona, kas izpildījusi saistību, ir atbrīvota no
pienākuma to pildīt, ja tā nav zinājusi par procedūras sākšanu.

2. Ja šādas saistības izpilda pirms 21. pantā paredzētās publikā-
cijas, uzskata, ka persona, kas izpilda saistības, nav zinājusi pat
maksātnespējas procedūras sākšanu, ja nav pierādījumu par pre-
tējo; ja saistība ir izpildīta pēc šādas publikācijas, uzskata, ka per-
sona, kas izpildījusi saistību, ir zinājusi par procedūras sākšanu, ja
nav pierādījumu par pretējo.

25. pants

Nolēmumu atzīšana un izpilde

1. Nolēmumus, ko sniegusi tiesa, kuras nolēmums par procedūra
sākšanu ir atzīts saskaņā ar 16. pantu, un kas attiecas uz maksāt-
nespējas procedūras norisi un izbeigšanu, kā arī šajā tiesā

apstiprinātos mierizlīgumus atzīst bez turpmākām formalitātēm.
Šādus nolēmumus izpilda saskaņā ar 31. līdz 51. pantu, izņemot
34. panta 2. punktu, Briseles Konvencijā par piekritību un nolē-
mumu izpildi civillietās un komerclietās, kurā grozījumi izdarīti
ar pievienošanās konvencijām šai konvencijai.

Pirmo apakšpunktu piemēro arī nolēmumiem, kas izriet tieši no
maksātnespējas procedūrām un kas ir cieši saistīti ar tām, pat ja
tos sniegusi cita tiesa.

Pirmo apakšpunktu piemēro arī nolēmumiem attiecībā uz nodro-
šināšanas pasākumiem, kas veikti pēc pieprasījuma sākt maksāt-
nespējas procedūru.

2. Citu nolēmumu atzīšanu un izpildi, kas nav minēti 1. punktā,
regulē 1. punktā minētā konvencija ar nosacījumu, ka šī konven-
cija ir piemērojama.

3. Dalībvalstīm nav pienākums atzīt vai izpildīt 1. punktā minē-
tos nolēmumus, kas ierobežo personisko brīvību vai pasta noslē-
pumu.

26. pants (1)

Sabiedriskā kārtība

Visas dalībvalstis var atteikties atzīt citā dalībvalstī sāktas
maksātnespējas procedūras vai izpildīt nolēmumus saistībā ar
šādām procedūrām, ja šādas atzīšanas vai izpildīšanas sekas būtu
nepārprotami pretrunā šīs valsts sabiedriskajai kārtībai, jo īpaši tās
pamatprincipiem vai indivīda konstitucionālajām tiesībām un
brīvībām.

III NODAĻA

SEKUNDĀRĀS MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRAS

27. pants

Procedūru sākšana

Šīs regulas 3. panta 1. punktā minētās procedūras sākšana, ko veic
dalībvalsts tiesa un ko atzīst citā dalībvalstī (galvenā procedūra),
ļauj šajā citā dalībvalstī, kuras tiesai ir piekritība saskaņā ar
3. panta 2. punktu, sākt sekundāro maksātnespējas procedūru,
nepārbaudot parādnieka maksātnespēju šajā citā valstī. Šīm
vēlākajām procedūrām ir jāatbilst B pielikumā minētajām
procedūrām. To sekas attiecas tikai uz parādnieka aktīviem, kas
atrodas šīs citas dalībvalsts teritorijā.

(1) Skatīt Portugāles Deklarāciju par 26. un 37. panta piemērošanu
(OV C 183, 30.6.2000., 1. lpp.).

19/1. sēj. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 199



28. pants

Piemērojamie tiesību akti

Ja šajā regulā nav noteikts citādi, sekundārai procedūrai piemēro
tās dalībvalsts tiesību aktus, kuras teritorijā sāk sekundāro
procedūru.

29. pants

Tiesības pieprasīt procedūras sākšanu

Sekundārās procedūras sākšanu var pieprasīt:

a) galvenās procedūras likvidators;

b) visas citas personas, kuras ir pilnvarotas pieprasīt sākt mak-
sātnespējas procedūras saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību
aktiem, kuras teritorijā tiek prasīta sekundārās procedūras sāk-
šana.

30. pants

Izmaksu un izdevumu avansa izmaksa

Ja tiesību akti dalībvalstī, kurā pieprasa sekundārās procedūras
sākšanu, prasa, lai parādnieka aktīvi būtu pietiekami, lai pilnībā vai
daļēji segtu procedūras izmaksas un izdevumus, tiesa, saņemot
šādu pieprasījumu, var prasīt pieteikuma iesniedzējam veikt
izmaksu avansa maksājumu vai sniegt atbilstīgu nodrošinājumu.

31. pants

Pienākums sadarboties un paziņot informāciju

1. Saskaņā ar noteikumiem, kas ierobežo informācijas paziņo-
šanu, galvenās procedūras likvidatora un sekundāro procedūru
likvidatoru pienākums ir paziņot informāciju cits citam. Viņi
nekavējoties paziņo visu informāciju, kas varētu attiekties uz
citām procedūrām, jo īpaši par progresu prasījumu iesniegšanā un
pārbaudē un visiem pasākumiem, kas vērsti uz procedūras pār-
traukšanu.

2. Saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro katrai procedūrai, galve-
nās procedūras likvidatora un sekundāro procedūru likvidatoru
pienākums ir sadarboties citam ar citu.

3. Sekundārās procedūras likvidators, tiklīdz iespējams, ļauj gal-
venās procedūras likvidatoram sniegt ierosinājumus par likvidā-
ciju vai aktīvu izmantošanu sekundārajā procedūrā.

32. pants

Kreditora tiesību izmantošana

1. Kreditori var iesniegt prasījumus galvenajā procedūrā un
sekundārajās procedūrās.

2. Galvenās procedūras un sekundārās procedūras likvidatori ies-
niedz citās procedūrās tos prasījumus, kas jau ir iesniegti proce-
dūrā, kurā viņi ir iecelti, ar nosacījumu, ka tas ir lietderīgi kredi-
toriem pēdējās minētās procedūrās, un uz ko attiecas kreditoru
tiesības iebilst vai atsaukt prasības pieteikumu, ja tā paredz pie-
mērojamie tiesību akti.

3. Galvenās vai sekundārās procedūras likvidators ir pilnvarots
piedalīties citās procedūrās ar tādu pašu pamatojumu kā kreditors,
cita starpā, apmeklējot kreditoru sanāksmes.

33. pants

Likvidācijas apturēšana

1. Tiesa, kas sāka sekundāro procedūru, pilnībā vai daļēji aptur
likvidācijas procesu, saņemot pieprasījumu no galvenās procedū-
ras likvidatora, ar nosacījumu, ka tā šajā gadījumā var lūgt galve-
nās procedūras likvidatoram veikt piemērotus pasākumus, lai
nodrošinātu sekundārās procedūras kreditoru intereses un atse-
višķu kreditoru kategoriju intereses. Šādu likvidatora pieprasī-
jumu var noraidīt tikai, ja tas nepārprotami nav galvenās proce-
dūras kreditoru interesēs. Šādu likvidācijas procesa apturēšanu var
paredzēt ne ilgāk kā uz trim mēnešiem. To var turpināt vai paga-
rināt uz līdzīgu termiņu.

2. Šā panta 1. punktā minētā tiesa izbeidz likvidācijas procesa
pārtraukumu:

— pēc galvenās procedūras likvidatora pieprasījuma,

— pēc savas ierosmes, pēc kreditora pieprasījuma vai pēc sekun-
dārās procedūras likvidatora pieprasījuma, ja pasākums vairs
nav pamatots, jo īpaši, ņemot vērā galvenās procedūras vai
sekundārās procedūras kreditoru intereses.
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34. pants

Pasākumi sekundāro maksātnespējas procedūru izbeigšanai

1. Ja tiesību akti, ko piemēro sekundārajām procedūrām, ļauj
šādas procedūras izbeigt bez likvidācijas ar sanācijas plānu, mie-
rizlīgumu vai tam pielīdzināmu pasākumu, galvenās procedūras
likvidators ir pilnvarots pats ierosināt šādu pasākumu.

Sekundāro procedūru izbeigšana ar kādu pirmajā apakšpunktā
minēto pasākumu nav galīga bez galvenās procedūras likvidatora
piekrišanas; ja viņš tomēr nedod piekrišanu, ierosinātais pasā-
kums var kļūt galīgs, ja tas neietekmē galvenās procedūras kredi-
toru finanšu intereses.

2. Kreditoru tiesību ierobežojumi, kas minēti 1. punktā un ko
ierosina sekundārajās procedūrās, piemēram, maksājumu atlik-
šana vai parāda dzēšana, bez visu ieinteresēto kreditoru piekriša-
nas neietekmē parādnieka aktīvus, uz kuriem neattiecas šīs pro-
cedūras.

3. Likvidācijas procesa pārtraukuma laikā, ko paredz saskaņā ar
33. pantu, tikai galvenās procedūras likvidators vai parādnieks, ar
pirmā piekrišanu, var ierosināt šā panta 1. punktā noteiktos pasā-
kumus sekundārajā procedūrā; citus šāda pasākuma priekšliku-
mus neizvirza balsošanai vai apstiprināšanai.

35. pants

Aktīvu pārpalikums sekundārajā procedūrā

Ja, likvidējot aktīvus sekundārajās procedūrās, ir iespējams izpildīt
visus prasījumus, ko atļauj šīs procedūras, šajās procedūrās
ieceltais likvidators nekavējoties nodod visus pāri palikušos
aktīvus galvenās procedūras likvidatoram.

36. pants

Sekojoša galvenās procedūras sākšana

Ja 3. panta 1. punktā minētās procedūras tiek sāktas pēc 3. panta
2. punktā minētajām procedūrām citā dalībvalstī, agrāk sāktajām
procedūrām piemēro 31. līdz 35. pantu, ciktāl to ļauj šo
procedūru norise.

37. pants (1)

Iepriekšējo procedūru pārveide

Galvenās procedūras likvidators var pieprasīt, lai A pielikumā
uzskaitītās citā dalībvalstī iepriekš sāktās procedūras pārveidotu
par likvidācijas procedūrām, ja tas ir galvenās procedūras
kreditoru interesēs.

Tiesa ar piekritību saskaņā atbilstoši 3. panta 2. punktam lemj par
pārveidi uz kādu no B pielikumā uzskaitītajām procedūrām.

38. pants

Nodrošināšanas pasākumi

Ja dalībvalsts tiesa, kurai ir piekritība saskaņā ar 3. panta
1. punktu, ieceļ pagaidu administratoru, lai nodrošinātu
parādnieka aktīvu saglabāšanu, šis pagaidu administrators ir
pilnvarots pieprasīt visus pasākumus, lai nodrošinātu un saglabātu
visus parādnieka aktīvus, kas atrodas citā dalībvalstī, ko nosaka šīs
valsts tiesību akti, uz laiku starp pieprasījumu sākt maksātnespējas
procedūru un nolēmumu par procedūras sākšanu.

IV NODAĻA

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA KREDITORIEM UN TO
PRASĪJUMU IESNIEGŠANA

39. pants

Tiesības iesniegt prasījumus

Visiem kreditoriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, domicils vai
juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, izņemot procedūras sākšanas
valsti, tajā skaitā nodokļu iestādēm un sociālā nodrošinājuma
iestādēm, ir tiesības rakstiski iesniegt prasījumus maksātnespējas
procedūrā.

40. pants

Pienākums informēt kreditorus

1. Tiklīdz kādā dalībvalstī ir sākta maksātnespējas procedūra, šīs
valsts tiesa, kurai ir piekritība, vai tās ieceltais likvidators nekavē-
joties informē zināmos kreditorus, kuru pastāvīgā dzīvesvieta,
domicils vai juridiskā adrese ir citās dalībvalstīs.

(1) Skatīt Portugāles Deklarāciju par 26. un 37. panta piemērošanu
(OV C 183, 30.6.2000., 1. lpp.).
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2. Minētā informācija, ko sniedz ar individuālu paziņojumu, cita
starpā ietver termiņus, līgumsodus, kas noteikti attiecībā uz šiem
termiņiem, struktūru vai iestādi, kas ir pilnvarota pieņemt prasī-
jumu un citus noteiktos pasākumus. Šādā paziņojumā arī jānorā-
da, vai kreditoriem, kuru prasījumi ir prioritāri vai nodrošināti ar
lietu tiesībām, ir jāiesniedz prasījumi.

41. pants

Prasījuma iesnieguma saturs

Kreditors nosūta pamatojuma dokumentu kopijas, ja tādi ir, un
norāda prasījuma būtību, dienu, kad tas radies, un tā summu, to,
vai viņam ir privilēģijas, nodrošinājums ar lietu tiesībām vai
paturētas īpašuma tiesības attiecībā uz prasījumu, kā arī to, kādus
aktīvus aptver viņa garantija.

42. pants

Valodas

1. Šīs regulas 40. pantā norādīto informāciju sniedz procedūras
sākšanas valsts oficiālajā valodā vai kādā no oficiālajām valodām.
Šim nolūkam izmanto veidlapu, uz kuras ir virsraksts “Uzaicinā-
jums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro” visās Eiropas
Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

2. Visi kreditori, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, domicils vai juridiskā
adrese ir kādā dalībvalstī, kas nav procedūras sākšanas valsts, var
iesniegt savus prasījumus šīs citas valsts oficiālajā valodā vai kādā
no tās oficiālajām valodām. Šajā gadījumā prasījuma iesniegu-
mam tomēr jābūt virsrakstam “Prasījuma iesniegums” procedūras
sākšanas valsts oficiālajā valodā vai kādā no oficiālajām valodām.
Turklāt kreditoram var lūgt nodrošināt tulkojumu procedūras
sākšanas valsts oficiālajā valodā vai kādā no oficiālajām valodām.

V NODAĻA

PAGAIDU UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

43. pants

Piemērojamība laikā

Šīs regulas noteikumus piemēro tikai maksātnespējas
procedūrām, kas sāktas pēc tās stāšanās spēkā. Darbības, ko
parādnieks veicis pirms šīs regulas stāšanās spēkā, turpina regulēt
tiesību akti, ko tām piemēroja to veikšanas laikā.

44. pants

Saistība ar konvencijām

1. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā ar to — attiecībā uz regulā minē-
tajiem jautājumiem attiecībās starp dalībvalstīm — tiek aizstātas
konvencijas, kas noslēgtas starp divām vai vairāk dalībvalstīm,
tostarp:

a) Beļģijas un Francijas Konvencija par piekritību un nolēmumu,
šķīrējtiesas lēmumu un autentisku dokumentu spēkā esamību
un izpildi, kas parakstīta Parīzē 1899. gada 8. jūlijā;

b) Beļģijas un Austrijas Konvencija par bankrotu, likvidāciju, mie-
rizlīgumiem un maksājumu apturēšanu (ar 1973. gada
13. jūnija papildprotokolu), kas parakstīta Briselē 1969. gada
16. jūlijā;

c) Beļģijas un Nīderlandes Konvencija par teritoriālo piekritību,
bankrotu un nolēmumu, šķīrējtiesas lēmumu un autentisku
dokumentu spēkā esamību un izpildi, kas parakstīta Parīzē
1925. gada 28. martā;

d) Vācijas un Austrijas Līgums par bankrotu, likvidāciju un mie-
rizlīgumiem, kas parakstīts Vīnē 1979. gada 25. maijā;

e) Francijas un Austrijas Konvencija par piekritību, atzīšanu un
nolēmumu izpildi attiecībā uz bankrotu, kas parakstīta Vīnē
1979. gada 27. februārī;

f) Francijas un Itālijas Konvencija par nolēmumu izpildi civillie-
tās un komerclietās, kas parakstīta Romā 1930. gada 3. jūnijā;

g) Itālijas un Austrijas Konvencija par bankrotu, likvidāciju un
mierizlīgumiem, kas parakstīta Romā 1977. gada 12. jūlijā;

h) Nīderlandes Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas Kon-
vencija par nolēmumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, kā arī
citiem izpildāmiem dokumentiem civillietās un komerclietās,
kas parakstīta Hāgā 1962. gada 30. augustā;

i) Apvienotās Karalistes un Beļģijas Karalistes Konvencija, ar ko
nosaka savstarpēju nolēmumu izpildi civillietās un komerclie-
tās, kas parakstīta Briselē 1934. gada 2. maijā, un tās proto-
kolu;

j) Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Islandes Konven-
cija par bankrotu, kas parakstīta Kopenhāgenā 1933. gada
7. novembrī;

k) Eiropas Konvencija par dažiem starptautiskiem bankrota
aspektiem, kas parakstīta Stambulā 1990. gada 5. jūnijā.

2. Šā panta 1. punktā minētās konvencijas joprojām paliek spēkā
attiecībā uz procedūrām, kas sāktas pirms šīs regulas stāšanās spē-
kā.
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3. Šo regulu nepiemēro:

a) visās dalībvalstīs, ciktāl tā ir nesavienojama ar saistībām, ko
rada konvencija saistībā ar bankrotu, kuru attiecīgā valsts
noslēgusi ar vienu vai vairākām trešām valstīm pirms šīs regu-
las stāšanās spēkā;

b) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, ciktāl tā ir
nesavienojama ar saistībām, ko rada visi līgumi ar Sadraudzību
saistībā ar bankrotu un maksātnespējīgo uzņēmējsabiedrību
likvidāciju, kas pastāv šīs regulas spēkā stāšanās brīdī.

45. pants

Pielikumu grozījumi

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc kāda tās locekļa
iniciatīvas vai Komisijas priekšlikuma var veikt grozījumus
pielikumos.

46. pants

Ziņojumi

Vēlākais 2012. gada 1. jūnijā un pēc tam reizi piecos gados
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas
un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.
Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumu par šīs
regulas pielāgošanu.

47. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2002. gada 31. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas
Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2000. gada 29. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. COSTA
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A PIELIKUMS

Regulas 2. panta a) apakšpunktā minētās maksātnespējas procedūras

BELGIË — BELGIQUE

— Het faillissement/La faillite

— Het gerechtelĳk akkoord/Le concordat judiciaire

— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

DEUTSCHLAND

— Das Konkursverfahren

— Das gerichtliche Vergleichsverfahren

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren

— Das Insolvenzverfahren

ΕΛΛΑΣ

— Πτώχευση

— Η ειδική εκκαθάριση

— Η προσωρινή διαχείριση εταιρίας. Η διοίκηση και η διαχείριση των
πιστωτών

— Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού
με τους πιστωτές

ESPAÑA

— Concurso de acreedores

— Quiebra

— Suspensión de pagos

FRANCE

— Liquidation judiciaire

— Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur

IRELAND

— Compulsory winding up by the court

— Bankruptcy

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insol-
vent

— Winding-up in bankruptcy of partnerships

— Creditors’ voluntary winding up (with confirmation of a Court)

— Arrangements under the control of the court which involve the ves-
ting of all or part of the property of the debtor in the Official Assig-
nee for realisation and distribution

— Company examinership

ITALIA

— Fallimento

— Concordato preventivo

— Liquidazione coatta amministrativa

— Amministrazione straordinaria

— Amministrazione controllata

LUXEMBOURG

— Faillite

— Gestion contrôlée

— Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

— Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND

— Het faillissement

— De surséance van betaling

— De schuldsaneringsregeling natuurlĳke personen

ÖSTERREICH

— Das Konkursverfahren

— Das Ausgleichsverfahren

PORTUGAL

— O processo de falência

— Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

— A concordata

— A reconstituição empresarial

— A reestruturação financeira

— A gestão controlada
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SUOMI — FINLAND

— Konkurssi/konkurs

— Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

— Konkurs

— Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

— Winding up by or subject to the supervision of the court

— Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the Court)

— Administration

— Voluntary arrangements under insolvency legislation

— Bankruptcy or sequestration
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B PIELIKUMS

Regulas 2. panta c) apakšpunktā minētās likvidācijas procedūras

BELGIE — BELGIQUE

— Het faillissement/La faillite

DEUTSCHLAND

— Das Konkursverfahren

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren

— Das Insolvenzverfahren

ΕΛΛΑΣ

— Πτώχευση

— Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

— Concurso de acreedores

— Quiebra

— Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva

FRANCE

— Liquidation judicaire

IRELAND

— Compulsory winding up

— Bankruptcy

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insol-
vent

— Winding-up in bankruptcy of partnerships

— Creditors “voluntary winding up (with confirmation of a Court)”

— Arrangements under the control of the court which involve the ves-
ting of all or part of the property of the debtor in the Official Assig-
nee for realisation and distribution

ITALIA

— Fallimento

— Liquidazione coatta amministrativa

LUXEMBOURG

— Faillite

— Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND

— Het faillissement

— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

— Das Konkursverfahren

PORTUGAL

— O processo de falência

SUOMI — FINLAND

— Konkurssi/konkurs

SVERIGE

— Konkurs

UNITED KINGDOM

— Winding up by or subject to the supervision of the court

— Creditors “voluntary winding up (with confirmation by the Court)”

— Bankruptcy or sequestration

206 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 19/1. sēj.



C PIELIKUMS

Regulas 2. panta b) apakšpunktā minētie likvidatori

BELGIË — BELGIQUE

— De curator/Le curateur

— De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

DEUTSCHLAND

— Konkursverwalter

— Vergleichsverwalter

— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

— Verwalter

— Insolvenzverwalter

— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

— Treuhänder

— Vorläufiger Insolvenzverwalter

ΕΛΛΑΣ

— Ο σύνδικο

— Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

— Ο ειδικός εκκαθαριστής

— Ο επίτροπς

ESPAÑA

— Depositario-administrador

— Interventor o Interventores

— Síndicos

— Comisario

FRANCE

— Représentant des créanciers

— Mandataire liquidateur

— Administrateur judicaire

— Commisaire à l’exécution de plan

IRELAND

— Liquidator

— Official Assignee

— Trustee in bankruptcy

— Provisional Liquidator

— Examiner

ITALIA

— Curatore

— Commissario

LUXEMBOURG

— Le curateur

— Le commissaire

— Le liquidateur

— Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

NEDERLAND

— De curator in het faillissement

— De bewindvoerder in de surséance van betaling

— De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

— Masseverwalter

— Ausgleichverwalter

— Sachwalter

— Treuhänder

— Besondere Verwalter

— Vorläufiger Verwalter

— Konkursgericht
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PORTUGAL

— Gestor judicial

— Liquidatário judicial

— Comissão de credores

SUOMI — FINLAND

— Pesänhoitaja/boförvaltare

— Selvittäjä/utredare

SVERIGE

— Förvaltare

— God man

— Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

— Liquidator

— Supervisor of a voluntary arrangement

— Administrator

— Official Receiver

— Trustee

— Judicial factor
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