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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 2000

περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (4) Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται
να µην υπάρχουν κίνητρα για τα µέρη να µεταφέρουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία ή τις νοµικές διαφορές τους από'Εχοντας υπόψη: ένα κράτος µέλος σε άλλο επιδιώκοντας να βελτιώσουν τη
νοµική του θέση («forum shopping»).

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1,

(5) Οι στόχοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς
σε εθνικό επίπεδο και, εποµένως, δικαιολογείται δράση σετην πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
κοινοτικό επίπεδο.και της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
(6) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών

κανονισµός θα πρέπει να περιορίζεται σε διατάξεις που
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), διέπουν την αρµοδιότητα για την έναρξη διαδικασιών

αφερεγγυότητας και τις δικαστικές αποφάσεις που απορρέουν
άµεσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και έχουν στενήΕκτιµώντας τα ακόλουθα:
σχέση µε αυτές. Επιπλέον, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να
περιλαµβάνει διατάξεις για την αναγνώριση αυτών των
δικαστικών αποφάσεων και του εφαρµοστέου δικαίου, οι(1) Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση έχει θέσει ως στόχο τη δηµιουργία ενός
οποίες επίσης ανταποκρίνονται στην προαναφερόµενη αρχή.χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(2) Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί να (7) Οι πτωχεύσεις, πτωχευτικοί συµβιβασµοί και άλλες ανάλογες
λειτουργούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά οι διασυνοριακές διαδικασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της
διαδικασίες αφερεγγυότητας και είναι αναγκαία η έκδοση σύµβασης των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή
του παρόντος κανονισµού για την επίτευξη του στόχου δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων επί αστικών και
αυτού, ο οποίος εµπίπτει στον τοµέα της δικαστικής εµπορικών υποθέσεων (3), όπως τροποποιήθηκε από τις
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις κατά την έννοια του συµβάσεις προσχώρησης στη σύµβαση αυτή (4).
άρθρου 65 της συνθήκης.

(8) Για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης και της επιτάχυνσης(3) Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων έχουν αυξανόµενες
των διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν διασυνοριακέςδιασυνοριακές επιπτώσεις και, κατά συνέπεια, η λειτουργία
επιπτώσεις, επιβάλλεται οι διατάξεις για τη δικαιοδοσία, τηντους ρυθµίζεται όλο και περισσότερο από κανόνες του
αναγνώριση και το εφαρµοστέο δίκαιο στον τοµέα αυτό νακοινοτικού δικαίου. Εφόσον και η αφερεγγυότητα αυτών των
συµπεριληφθούν σε κοινοτική νοµοθετική πράξη δεσµευτικήεπιχειρήσεων επηρεάζει την καλή λειτουργία της εσωτερικής
και άµεσα εφαρµόσιµη στα κράτη µέλη.αγοράς, απαιτείται να υπάρξει κοινοτική νοµοθετική πράξη

που θα απαιτεί το συντονισµό των ληπτέων µέτρων σχετικά
µε τα περιουσιακά στοιχεία του αφερέγγυου οφειλέτη.

(3) EE L 299 της 31.12.1972, σ. 32.
(4) EE L 204 της 2.8.1975, σ. 28.

EE L 304 της 30.10.1978, σ. 1.(1) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 2 Μαρτίου 2000 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). EE L 388 της 31.12.1982, σ. 1.

EE L 285 της 3.10.1989, σ. 1.(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2000 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). EE C 15 της 15.1.1997, σ. 1.
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(9) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται στις συµφέροντα, ο παρών κανονισµός επιτρέπει την έναρξη
δευτερεύουσας διαδικασίας εκ παραλλήλου µε τη διεξαγωγήδιαδικασίες αφερεγγυότητας, ανεξάρτητα από το αν ο

οφειλέτης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, έµπορος ή της κύριας διαδικασίας. Η δευτερεύουσα διαδικασία µπορεί
να αρχίσει στο κράτος µέλος όπου έχει εγκατάσταση οιδιώτης. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στις οποίες

εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός, απαριθµούνται στα οφειλέτης. Τα αποτελέσµατα της δευτερεύουσας διαδικασίας
περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταιπαραρτήµατα. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. Η ύπαρξη υποχρεωτικών
κανόνων συντονισµού µε την κύρια διαδικασίαεπενδύσεων που κατέχουν κεφάλαια ή κινητές αξίες τρίτων,

καθώς και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, θα πρέπει αφερεγγυότητας εγγυάται την ενιαία αντιµετώπιση στην
Κοινότητα.να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος

κανονισµού. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πρέπει να
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, λόγω του ότι

(13) Το «κέντρο των κύριων συµφερόντων» θα πρέπει ναυπόκεινται σε ειδικό καθεστώς και επειδή οι εθνικές αρχές
αντιστοιχεί στον τόπο όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τηελέγχου διαθέτουν, µέχρις ενός βαθµού, ιδιαίτερα ευρείες
διοίκηση των συµφερόντων του και, συνεπώς, είναι τόποςεξουσίες παρέµβασης.
αναγνωρίσιµος από τους τρίτους.

(10) Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν απαιτούν την παρέµβαση (14) Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο σε διαδικασίες στις
δικαστικής αρχής. Η έκφραση «δικαστήριο» στον παρόντα οποίες το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη
κανονισµό θα πρέπει να χρησιµοποιείται εν ευρεία εννοία και βρίσκεται στην Κοινότητα.
να περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο ή φορέα που έχει εξουσία
βάσει του εθνικού δικαίου να κηρύσσει την έναρξη
διαδικασίας αφερεγγυότητας. Προκειµένου να εφαρµόζεται (15) Οι κανόνες αρµοδιότητας που περιέχονται στον παρόντα
ο παρών κανονισµός, οι διαδικασίες (περιλαµβανοµένων των κανονισµό καθορίζουν µόνο τη διεθνή αρµοδιότητα, δηλαδή
πράξεων και διατυπώσεων που επιτάσσει ο νόµος) δεν θα προσδιορίζουν το κράτος µέλος ενώπιον των δικαστηρίων του
πρέπει µόνο να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος οποίου µπορεί να αρχίσει µια διαδικασία αφερεγγυότητας. Η
κανονισµού, αλλά και να είναι επίσηµα αναγνωρισµένες και τοπική αρµοδιότητα εντός του συγκεκριµένου κράτους
εκτελεστές στο κράτος µέλος έναρξης των διαδικασιών µέλους καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους
αφερεγγυότητας και θα πρέπει να είναι συλλογικές µέλους αυτού.
διαδικασίες αφερεγγυότητας οι οποίες συνεπάγονται τη
µερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του οφειλέτη και
τον διορισµό συνδίκου. (16) Το δικαστήριο που είναι αρµόδιο για την έναρξη της κύριας

διαδικασίας αφερεγγυότητας θα πρέπει να µπορεί να διατάξει
προσωρινά και συντηρητικά µέτρα από τη στιγµή της
υποβολής της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας. Τα(11) Ο παρών κανονισµός παραδέχεται το γεγονός ότι, ως
ασφαλιστικά µέτρα που επιβάλλονται τόσο πριν από όσο καιαποτέλεσµα των σηµαντικών διαφορών που υπάρχουν όσον
µετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, είναιαφορά το ουσιαστικό δίκαιο, δεν είναι πρακτικό να
ιδιαίτερα σηµαντικά για την εξασφάλιση τηςκαθιερωθεί µια ενιαία διαδικασία αφερεγγυότητας γενικής
αποτελεσµατικότητάς της. Στη συνάρτηση αυτή, ο παρώνεφαρµογής για ολόκληρη την Κοινότητα. Για το λόγο αυτό,
κανονισµός προβλέπει διάφορες σχετικές δυνατότητες:η άνευ εξαιρέσεων εφαρµογή του δικαίου του κράτους
αφενός, το αρµόδιο για την κύρια διαδικασίαέναρξης της διαδικασίας θα οδηγούσε συχνά σε δυσκολίες.
αφερεγγυότητας δικαστήριο θα πρέπει να µπορεί να διατάξειΑυτό ισχύει ιδίως για τα δικαιώµατα ασφαλείας, τα οποία
προσωρινά συντηρητικά µέτρα και για περιουσιακά στοιχείαδιαφέρουν σηµαντικά στα κράτη µέλη. Τα προνόµια που
που βρίσκονται στο έδαφος άλλων κρατών µελών· αφετέρου,διαθέτουν ορισµένοι πιστωτές στη διαδικασία
ο προσωρινός σύνδικος που ορίστηκε πριν από την έναρξηαφερεγγυότητας είναι επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις,
της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας θα πρέπει να µπορεί,πολύ διαφορετικά. Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί να
στο κράτος µέλος όπου υπάρχει εγκατάσταση του οφειλέτη,αντιµετωπίσει την κατάσταση αυτή µε δύο τρόπους:
να ζητήσει τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων πουπροβλέπει, αφενός, ότι θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί
προβλέπονται από τη νοµοθεσία του κράτους αυτού.κανόνες για το εφαρµοστέο δίκαιο σε ορισµένες περιπτώσεις

ιδιαίτερα σηµαντικών δικαιωµάτων και νοµικών καταστάσεων
(π.χ. εµπράγµατα δικαιώµατα και συµβάσεις εργασίας) και, (17) Πριν από την έναρξη της κύριας διαδικασίαςαφετέρου, ότι παράλληλα µε την κύρια διαδικασία

αφερεγγυότητας, η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας στοαφερεγγυότητας γενικής εφαρµογής, θα πρέπει να επιτρέπεται
κράτος µέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση ο οφειλέτηςκαι η εφαρµογή εθνικών διαδικασιών που αφορούν µόνο τα
µπορεί να ζητηθεί µόνον από τους τοπικούς πιστωτές καιπεριουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο κράτος έναρξης.
τους πιστωτές της τοπικής εγκατάστασης του οφειλέτη, ή
στις περιπτώσεις που η νοµοθεσία του κράτους µέλους στο
οποίο έχει το κέντρο των συµφερόντων του ο οφειλέτης δεν
επιτρέπει την έναρξη κύριας διαδικασίας. Στόχος αυτού του(12) Ο παρών κανονισµός προβλέπει ότι η κύρια διαδικασία

αφερεγγυότητας µπορεί να αρχίζει στο κράτος µέλος στο περιορισµού είναι να ζητείται µόνον όταν είναι απολύτως
αναγκαία η έναρξη τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότητας πρινοποίο βρίσκεται το κέντρο των κύριων συµφερόντων του

οφειλέτη. Η διαδικασία αυτή είναι γενικής εφαρµογής και από την κύρια διαδικασία. Εάν κινηθεί η κύρια διαδικασία
αφερεγγυότητας, η τοπική διαδικασία καθίσταταιαποσκοπεί στο να συµπεριλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία

του οφειλέτη. Προκειµένου να προστατευθούν να διάφορα δευτερεύουσα.



30.6.2000 EL L 160/3Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(18) Μετά την έναρξη της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, το αποφάσεων των δικαστηρίων των κρατών µελών θα πρέπει να
βασίζεται στην αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Για τοδικαίωµα να ζητηθεί η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας

στο κράτος µέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση ο οφειλέτης, σκοπό αυτό, οι λόγοι µη αναγνώρισης θα πρέπει να
περιορίζονται στους απολύτως αναγκαίους. Σύµφωνα µε τηνδεν περιορίζεται από τον παρόντα κανονισµό. Ο σύνδικος

της κύριας διαδικασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αρχή αυτή, θα πρέπει να επιλύεται η σύγκρουση που
προκύπτει στην περίπτωση που οι δικαστικές αρχές δύονοµιµοποιούµενο από την εθνική νοµοθεσία του

συγκεκριµένου κράτους µέλους, µπορεί να ζητήσει την κρατών µελών θεωρούν ότι είναι αρµόδιες για την έναρξη
της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας. Θα πρέπει ναέναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας.
αναγνωρίζεται σε όλα τα άλλα κράτη µέλη η απόφαση του
δικαστηρίου που προβαίνει πρώτο στην έναρξη διαδικασίας,(19) Η δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας είναι δυνατόν
χωρίς να έχουν τα άλλα κράτη µέλη τη δυνατότητα νανα εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς πέραν της προστασίας
υποβάλλουν την απόφαση αυτή σε έλεγχο.τοπικών συµφερόντων. Ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις

όπου τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είναι τόσο
περίπλοκα, ώστε να µην είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν

(23) Ο παρών κανονισµός, στα θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίοως σύνολο, ή όταν οι διαφορές των νοµικών συστηµάτων
εφαρµογής του, θα πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες γιαείναι τόσο σηµαντικές που να δηµιουργούνται δυσκολίες από
τη σύγκρουση των νοµοθεσιών οι οποίοι να αντικαθιστούν,την επέκταση των συνεπειών της νοµοθεσίας του κράτους
στα πλαίσια του πεδίου εφαρµογής τους, τις εθνικές διατάξειςέναρξης στα άλλα κράτη όπου βρίσκονται τα περιουσιακά
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετηστοιχεία. Για το λόγο αυτό, ο σύνδικος της κύριας
διάταξη, θα πρέπει να εφαρµόζεται η νοµοθεσία του κράτουςδιαδικασίας µπορεί να ζητήσει την έναρξη δευτερεύουσας
µέλους έναρξης της διαδικασίας («lex concursus»). Οδιαδικασίας εφόσον το απαιτεί η αποτελεσµατική διοίκηση
κανόνας αυτός για τη σύγκρουση των νοµοθεσιών θα πρέπειτων περιουσιακών στοιχείων.
να εφαρµόζεται τόσο στην κύρια διαδικασία όσο και στις
τοπικές διαδικασίες. Ο lex concursus καθορίζει όλα τα

(20) Οι κύριες διαδικασίες και οι δευτερεύουσες διαδικασίες αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας, τόσο τα
αφερεγγυότητας δεν µπορούν να συµβάλλουν στην διαδικαστικά όσο και τα ουσιαστικά, επί των ενεχόµενων
αποτελεσµατική εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων προσώπων και έννοµων σχέσεων. Ο κανόνας αυτός διέπει
παρά µόνον εάν οι παράλληλες αυτές διαδικασίες είναι όλους τους όρους έναρξης, διεξαγωγής και περάτωσης της
συντονισµένες. Βασική προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι διαδικασίας αφερεγγυότητας.
να υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ των διαφόρων συνδίκων,
ιδίως µε την επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών. Για να
εξασφαλιστεί ο δεσπόζων ρόλος της κύριας διαδικασίας

(24) Η αυτόµατη αναγνώριση µιας διαδικασίας αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας, ο σύνδικος της διαδικασίας αυτής θα
στην οποία εφαρµόζεται κανονικά το δίκαιο του κράτουςπρέπει να διαθέτει διάφορες δυνατότητες παρέµβασης στις
έναρξης της διαδικασίας, µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µεδευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας. Θα πρέπει να
τους κανόνες δυνάµει των οποίων διεξάγονται κανονικά οιµπορεί, παραδείγµατος χάριν, να προτείνει ένα πρόγραµµα
συναλλαγές στα άλλα κράτη µέλη. Για να προστατευθούν οιεξυγίανσης ή έναν πτωχευτικό συµβιβασµό, ή να ζητήσει την
έννοµες προσδοκίες και η ασφάλεια των συναλλαγών στααναστολή της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων στη
άλλα κράτη µέλη εκτός αυτού της έναρξης της διαδικασίας,δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας.
θα πρέπει να προβλεφθούν ορισµένες εξαιρέσεις από το
γενικό κανόνα.

(21) Κάθε πιστωτής, όπου και αν κατοικεί στην Κοινότητα, θα
πρέπει να έχει το δικαίωµα να αναγγείλει τις απαιτήσεις του
σε κάθε διαδικασία αφερεγγυότητας που διεξάγεται στην (25) Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να προβλεφθούν για τα εµπράγµατα
Κοινότητα και αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. δικαιώµατα ειδικές συνδετικές έννοιες που θα παρεκκλίνουν
Αυτό θα πρέπει να ισχύει επίσης για τις φορολογικές αρχές από τη νοµοθεσία του κράτους έναρξης, δεδοµένου ότι τα
και για τους οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων. Ωστόσο, δικαιώµατα αυτά ενέχουν σηµαντικό ρόλο στη χορήγηση
προκειµένου να υπάρχει ισότητα µεταχείρισης των πιστωτών, πιστώσεων. Η αιτιολόγηση, η ισχύς και η εµβέλεια ενός
πρέπει να συντονίζεται η κατανοµή του προϊόντος της τέτοιου εµπράγµατου δικαιώµατος θα πρέπει να καθορίζονται
εκκαθάρισης. Ο κάθε πιστωτής θα πρέπει µεν να µπορεί να κανονικά δυνάµει του δικαίου της τοποθεσίας του
διατηρεί ό,τι του εκδικάζεται στα πλαίσια µιας διαδικασίας πράγµατος. Ο κάτοχος του εµπράγµατου δικαιώµατος θα
αφερεγγυότητας, δεν θα πρέπει όµως να µπορεί να συµµετέχει πρέπει, εποµένως, να µπορεί να αξιώσει περαιτέρω το
στην κατανοµή περιουσιακών στοιχείων σε άλλη διαδικασία, διαχωρισµό της εγγύησης από τα περιουσιακά στοιχεία, ή
εάν δεν έχουν λάβει οι άλλοι πιστωτές της ίδιας σειράς ένα τον ξεχωριστό διακανονισµό της. Εάν, επί των περιουσιακών
ανάλογο ποσοστιαίο µερίδιο. στοιχείων, υφίστανται εµπράγµατα δικαιώµατα δυνάµει του

δικαίου της τοποθεσίας του πράγµατος σε ένα κράτος µέλος,
αλλά η κύρια διαδικασία διεξάγεται σε άλλο κράτος µέλος, ο(22) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει την άµεση

αναγνώριση των αποφάσεων που αφορούν την έναρξη, σύνδικος της κύριας διαδικασίας θα πρέπει να µπορεί να
ζητήσει την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας από τοδιεξαγωγή και περάτωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του, καθώς και των αρµόδιο για τα εµπράγµατα δικαιώµατα δικαστήριο, εάν ο
οφειλέτης έχει εγκατάσταση στο κράτος αυτό. Εάν δεν κινηθείαποφάσεων που συνδέονται άµεσα µε αυτές τις διαδικασίες

αφερεγγυότητας. Η αυτόµατη αναγνώριση θα πρέπει να δευτερεύουσα διαδικασία, το πλεόνασµα της πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου που καλύπτεται από εµπράγµατασυνεπάγεται, κατά συνέπεια, την επέκταση σε άλλα κράτη

µέλη των επιπτώσεων της διαδικασίας αυτής σύµφωνα µε τη δικαιώµατα πρέπει να καταβληθεί στο σύνδικο της κύριας
διαδικασίας.νοµοθεσία του κράτους έναρξής της. Η αναγνώριση των
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(26) Εάν, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έναρξης, δεν αντίθετο προς αυτόν που επιβάλλουν οι νέες περιστάσεις.
Προκειµένου να προστατευτούν τα πρόσωπα αυτά, τα οποία,επιτρέπεται ο συµψηφισµός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει,

ωστόσο, δικαίωµα συµψηφισµού, εφόσον αυτός προβλέπεται αγνοώντας την έναρξη διαδικασίας σε άλλο κράτος µέλος,
εκπληρούν µια παροχή προς όφελος του οφειλέτη ενώδυνάµει της νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στην απαίτηση του

αφερέγγυου οφειλέτη. Ο συµψηφισµός καθίσταται µε τον θα έπρεπε να εκτελεστεί προς όφελος του συνδίκου της
διαδικασίας σε άλλο κράτος µέλος, θα πρέπει να προβλέπεταιτρόπο αυτό εγγύηση που διέπεται από νοµοθεσία την οποία

µπορεί να επικαλεσθεί ο πιστωτής τη στιγµή της γένεσης της ο απελευθερωτικός χαρακτήρας αυτής της εκτέλεσης της
πληρωµής.οφειλής.

(31) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να περιλαµβάνει παραρτήµατα(27) Υπάρχει επίσης ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας των
που αφορούν την οργάνωση των διαδικασιώνσυστηµάτων πληρωµών και των χρηµαταγορών. Αυτό ισχύει
αφερεγγυότητας. ∆εδοµένου ότι τα παραρτήµατα αυτάγια τους συµψηφισµούς και τις εκκαθαρίσεις που
αφορούν αποκλειστικά τη νοµοθεσία των κρατών µελών,προβλέπονται σε αυτά τα συστήµατα, καθώς και στην
υπάρχουν ειδικοί και βάσιµοι λόγοι, ώστε το Συµβούλιοεκχώρηση τίτλων και στις ασφάλειες που έχουν συσταθεί για
να επιφυλαχθεί του δικαιώµατός του να τροποποιεί τατις συναλλαγές αυτές, σύµφωνα ιδίως µε τις διατάξεις της
παραρτήµατα αυτά, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τυχόνοδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
τροποποιήσεις του εσωτερικού δικαίου των κρατών µελών.Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά µε το

αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών
και στα συστήµατα διακανονισµού αξιόγραφων (1). Μόνο το

(32) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση τουδίκαιο που εφαρµόζεται στο συγκεκριµένο σύστηµα ή στη
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στησυγκεκριµένη αγορά θα πρέπει να εφαρµόζεται στις
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για τηνσυναλλαγές αυτές. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειοαποφευχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση των µηχανισµών
και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν ότι επιθυµούν ναδιακανονισµού και εκκαθάρισης των συναλλαγών που
συµµετάσχουν στην έκδοση και εφαρµογή του παρόντοςπροβλέπονται στα συστήµατα πληρωµών ή διακανονισµού ή
κανονισµού.στις επίσηµες χρηµαταγορές, σε περίπτωση αφερεγγυότητας

ενός των µερών της συναλλαγής. Η οδηγία 98/26/ΕΚ περιέχει
ιδιαίτερες διατάξεις που θα πρέπει να υπερισχύουν των
γενικών κανόνων του παρόντος κανονισµού. (33) Η ∆ανία, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου

για τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συµµετέχει στην έκδοση του(28) Για τους σκοπούς της προστασίας των εργαζοµένων και των
παρόντος κανονισµού και, κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεταισχέσεων εργασίας, οι επιπτώσεις της διαδικασίας
από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του,αφερεγγυότητας στη συνέχιση ή στη διακοπή των σχέσεων

εργασίας και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του κάθε
µέρους που απορρέουν από τις σχέσεις αυτές, πρέπει να

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:καθορίζονται από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση δυνάµει
των γενικών κανόνων σύγκρουσης των νοµοθεσιών. 'Αλλα
ζητήµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας, όπως π.χ. το αν
οι απαιτήσεις των εργαζοµένων είναι εγγυηµένες µε κάποιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιπρονόµιο και ποια είναι η ενδεχόµενη σειρά του προνοµίου
αυτού, θα πρέπει να επιλύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
του κράτους έναρξης. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

(29) Προς το συµφέρον των συναλλαγών, θα πρέπει, κατόπιν
'Αρθρο 1αιτήµατος του συνδίκου, να δηµοσιεύεται στα άλλα κράτη

µέλη το βασικό περιεχόµενο της απόφασης για την έναρξη
της διαδικασίας. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατάσταση

Πεδίο εφαρµογήςστο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, µπορεί να
προβλέπεται η υποχρεωτική δηµοσίευση. Και στις δύο
περιπτώσεις, η δηµοσίευση δεν θα πρέπει να αποτελεί,

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει για όλες τις συλλογικέςωστόσο, προϋπόθεση για την αναγνώριση της διαδικασίας
διαδικασίες οι οποίες προϋποθέτουν την αφερεγγυότητα τουπου διεξάγεται σε άλλο κράτος µέλος.
οφειλέτη, συνεπάγονται τη µερική ή ολική πτωχευτική του
απαλλοτρίωση και το διορισµό συνδίκου.

(30) Σε ορισµένες περιπτώσεις, κάποια από τα ενεχόµενα πρόσωπα
ενδέχεται να µην έχουν ενηµερωθεί για την έναρξη της

2. Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για τις διαδικασίεςδιαδικασίας και να ενεργούν καλή τη πίστει κατά τρόπο
αφερεγγυότητας που αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις επενδύσεων τις παρέχουσες
υπηρεσίες που συνεπάγονται κατοχή κεφαλαίων ή κινητών αξιών
τρίτων, καθώς και τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων.(1) EE L 166 της 11.6.1998, σ. 45.
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'Αρθρο 2 'Αρθρο 3

∆ιεθνής δικαιοδοσίαΟρισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: 1. Αρµόδια για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας
είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται το
κέντρο των κυρίων συµφερόντων του οφειλέτη. Για τις εταιρείεςα) ως «διαδικασίες αφερεγγυότητας», νοούνται οι συλλογικές
και τα νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως τουδιαδικασίες οι εµπίπτουσες στο άρθρο 1 παράγραφος 1, και
εναντίου, ότι κέντρο των κυρίων συµφερόντων είναι ο τόπος τηςαπαριθµούµενες στο παράρτηµα Α·
καταστατικής έδρας.

β) ως «σύνδικος», νοείται κάθε πρόσωπο ή όργανο αρµόδιο να
διοικεί ή να εκκαθαρίζει την πτωχευτική περιουσία ή να
επιβλέπει τη διαχείριση των υποθέσεων του οφειλέτη. Τα εν 2. 'Οταν το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη
λόγω πρόσωπα ή όργανα απαριθµούνται στο παράρτηµα Γ· ευρίσκεται σε κράτος µέλος, τα δικαστήρια άλλου κράτους

µέλους είναι αρµόδια για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας,
κατ' αυτού, µόνον εάν έχει εκεί εγκατάσταση. Η διαδικασία αυτήγ) ως «διαδικασία εκκαθάρισης», νοείται µια διαδικασία
παράγει αποτελέσµατα µόνον έναντι των περιουσιακών στοιχείωναφερεγγυότητας, κατά την έννοια του στοιχείου α), η οποία
του οφειλέτη που βρίσκονται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.οδηγεί στην εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του

οφειλέτη, περιλαµβάνει δε και τη διαδικασία που περατώνεται
µε τον πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλα µέτρα που τερµατίζουν
την αφερεγγυότητα του οφειλέτη, καθώς και τον τερµατισµό 3. 'Οταν αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας, κατ' εφαρµογή
λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού. Οι διαδικασίες αυτές της παραγράφου 1, τυχόν µεταγενέστερες διαδικασίες
απαριθµούνται στο παράρτηµα Β· αφερεγγυότητας που αρχίζουν κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2,

είναι δευτερεύουσες, και συνιστούν υποχρεωτικώς διαδικασίες
εκκαθάρισης.δ) ως «δικαστήριο», νοείται δικαστική ή άλλη αρµόδια αρχή

κράτους µέλους νοµιµοποιούµενη να κηρύσσει την έναρξη της
διαδικασίας αφερεγγυότητας ή να λαµβάνει αποφάσεις κατά
τη διάρκειά της· 4. Τοπική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει της παραγράφου

2 χωρεί πριν από την έναρξη µιας κύριας διαδικασίας
αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόνον:ε) ως «απόφαση», περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή

περί διορισµού συνδίκου, νοείται η απόφαση δικαστηρίου
νοµιµοποιούµενου να κηρύσσει την έναρξη τέτοιας διαδικασίας

α) όταν είναι αδύνατο να αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότηταςή να διορίζει σύνδικο·
κατά την παράγραφο 1 ως εκ των προϋποθέσεων που θέτει η
νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου βρίσκεται το κέντρο των

στ) ως «χρόνος ενάρξεως της διαδικασίας», νοείται το χρονικό κύριων συµφερόντων του οφειλέτη,
σηµείο κατά το οποίο αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα η περί
ενάρξεως απόφαση, είτε υπόκειται σε ένδικα µέσα είτε όχι·

ή

ζ) ως «κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται ένα περιουσιακό
στοιχείο», νοείται: β) όταν την έναρξη της τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότητας

ζητάει πιστωτής του οποίου η κατοικία, η συνήθης διαµονή ή
η έδρα ευρίσκεται στο κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται η— αν πρόκειται για πράγµα, το κράτος µέλος στο οποίο
συγκεκριµένη εγκατάσταση, ή πιστωτής του οποίου η απαίτησηόντως ευρίσκεται το πράγµα,
εγεννήθη κατά την εκµετάλλευση της εγκατάστασης αυτής.

— αν πρόκειται για πράγµα ή δικαίωµα που ο κύριος ή ο
δικαιούχος υποχρεούται να εγγράψει σε δηµόσιο βιβλίο,
το κράτος µέλος στο οποίο τηρείται το βιβλίο, 'Αρθρο 4

— αν πρόκειται για απαίτηση, το κράτος µέλος στο οποίο
ευρίσκεται το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του τρίτου Εφαρµοστέο δίκαιο
οφειλέτη, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

η) ως «εγκατάσταση», νοείται ο τόπος όπου ο οφειλέτης ασκεί 1. Εάν ο παρών κανονισµός δεν ορίζει άλλως, δίκαιο
εφαρµοστέο στη διαδικασία αφερεγγυότητας και σταοιαδήποτε µη προσωρινή οικονοµική δραστηριότητα, στην

οποία χρησιµοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και αποτελέσµατά της είναι το δίκαιο του κράτους µέλους έναρξης
της διαδικασίας, κατωτέρω καλουµένου «κράτος έναρξης».περιουσιακά στοιχεία.
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2. Το δίκαιο του κράτους έναρξης ρυθµίζει τις προϋποθέσεις 2. Εµπράγµατα δικαιώµατα κατά την έννοια της παραγράφου
1 είναι:έναρξης, τη διεξαγωγή και την περάτωση της διαδικασίας

αφερεγγυότητας. Βάσει του δικαίου αυτού, ορίζονται
α) το δικαίωµα απευθείας ή µέσω τρίτου διάθεσης περιουσιακούσυγκεκριµένα:

στοιχείου και ικανοποίησης από το τίµηµα ή τις προσόδους
του, ιδίως δυνάµει ενεχύρου ή υποθήκης·α) οι οφειλέτες που, ως εκ της ιδιότητάς τους, έχουν πτωχευτική

ικανότητα·
β) το αποκλειστικό δικαίωµα είσπραξης µιας απαιτήσεως, και δη

το δικαίωµα το οποίο είναι ασφαλισµένο είτε µε ενέχυρο,
β) η πτωχευτική και η µεταπτωχευτική περιουσία· αντικείµενο του οποίου είναι η απαίτηση, είτε µε εκχώρηση

της απαιτήσεως αυτής·
γ) οι εξουσίες του οφειλέτη και οι εξουσίες του συνδίκου·

γ) το δικαίωµα διεκδίκησης του περιουσιακού στοιχείου εις
χείρας οιουδήποτε κατέχοντος ή καρπουµένου αντίθετα προςδ) οι προϋποθέσεις συµψηφισµού·
την επιθυµία του δικαιούχου ή/και επιστροφής του στον
διεκδικούντα·

ε) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί των
υφισταµένων συµβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης είναι δ) το εµπράγµατο δικαίωµα καρπώσεως περιουσιακού στοιχείου.
συµβαλλόµενο µέρος·

3. Εξοµοιώνεται προς εµπράγµατο δικαίωµα το δικαίωµα το
στ) τα αποτελέσµατα της διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εγγεγραµµένο σε δηµόσιο βιβλίο και αντιτάξιµο έναντι τρίτων, διά

ατοµικών διώξεων εκ µέρους πιστωτών, εκτός αν υφίσταται του οποίου είναι δυνατή η απόκτηση εµπραγµάτου δικαιώµατος,
εκκρεµοδικία· κατά την έννοια της παραγράφου 1.

ζ) οι πτωχευτικές και οι µεταπτωχευτικές απαιτήσεις·
4. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει τις κατ' άρθρο 4 παράγραφος
2 στοιχείο ιγ) αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας ή ακυρώσεως

η) οι κανόνες αναγγελίας, εξέλεγξης και τελικής επαλήθευσης ή κήρυξης του ανενεργού της δικαιοπραξίας.
των πιστώσεων·

'Αρθρο 6θ) οι κανόνες διανοµής του προϊόντος της ρευστοποιήσεως των
περιουσιακών στοιχείων, η κατάταξη των απαιτήσεων και τα
δικαιώµατα των πιστωτών οι οποίοι ικανοποιήθηκαν εν µέρει Συµψηφισµός
µετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, βάσει
εµπραγµάτου δικαιώµατος ή διά συµψηφισµού·

1. Η έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν θίγει το
δικαίωµα του πιστωτή να προτείνει συµψηφισµό απαιτήσεώς τουι) οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα της περατώσεως της
προς την αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον ο εν λόγωδιαδικασίας αφερεγγυότητας, ιδίως διά πτωχευτικού
συµψηφισµός επιτρέπεται από το δίκαιο που διέπει την απαίτησησυµβιβασµού·
του αφερέγγυου οφειλέτη.

ια) τα δικαιώµατα των πιστωτών µετά την περάτωση της
2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει τις αγωγές για αναγνώριση τηςδιαδικασίας αφερεγγυότητας·
ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού της
δικαιοπραξίας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).ιβ) ο καταλογισµός των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας

αφερεγγυότητας·
'Αρθρο 7

ιγ) οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, ακυρωσίας ή
του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές

Επιφύλαξη κυριότηταςδικαιοπραξιών.

1. Η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του αγοραστή
περιουσιακού στοιχείου δεν θίγει τα δικαιώµατα του πωλητή που'Αρθρο 5
απορρέουν από επιφύλαξη κυριότητας, εάν, κατά την έναρξη της
διαδικασίας, το περιουσιακό στοιχείο ευρίσκεται σε κράτος µέλος
διάφορο του κράτους έναρξης.Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων

2. Η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του πωλητή
περιουσιακού στοιχείου, µετά την παράδοση του περιουσιακού1. Η έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν θίγει

εµπράγµατα δικαιώµατα πιστωτών ή τρίτων επί πραγµάτων ή στοιχείου, δεν αποτελεί λόγο λύσεως ή καταγγελίας της πωλήσεως
ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα τουασωµάτων αντικειµένων, κινητών ή ακινήτων (τόσο συγκεκριµένων

περιουσιακών στοιχείων όσο και περιουσιών, ως συνόλου που κατά πωληθέντος, εάν, κατά την έναρξη της διαδικασίας, το περιουσιακό
στοιχείο ευρίσκεται σε κράτος µέλος διάφορο του κράτουςκαιρούς αλλάζει), ανηκόντων στον οφειλέτη και ευρισκόµενων σε

άλλο κράτος µέλος κατά την έναρξη της διαδικασίας. έναρξης.
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3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν κωλύουν τις αγωγές για 'Αρθρο 13
αναγνώριση της ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού
της δικαιοπραξίας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).

Επιβλαβείς πράξεις

'Αρθρο 8 Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) δεν ισχύει, εάν αυτός ο
οποίος επωφελήθη δικαιοπραξίας επιβλαβούς για το σύνολο των
πιστωτών προσκοµίσει απόδειξη ότι:Σύµβαση µε αντικείµενο ακίνητο

— η δικαιοπραξία αυτή διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλουςΤα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί συµβάσεως άλλου από το κράτος έναρξης και ότιπαρεχούσης δικαίωµα κτήσεως και καρπώσεως ακινήτου, διέπονται
αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο — το δίκαιο αυτό δεν παρέχει στη συγκεκριµένη περίπτωσηευρίσκεται το ακίνητο. κανένα µέσο προσβολής της δικαιοπραξίας αυτής.

'Αρθρο 9
'Αρθρο 14

Συστήµατα πληρωµής και χρηµαταγορές
Προστασία του αποκτώντος τρίτου

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, τα αποτελέσµατα της
Εάν ο οφειλέτης, µε δικαιοπραξία συναφθείσα µετά την έναρξη τηςδιαδικασίας αφερεγγυότητας επί των δικαιωµάτων και των
διαδικασίας αφερεγγυότητας, διαθέσει εξ επαχθούς αιτίας:υποχρεώσεων των συµµετεχόντων σε σύστηµα πληρωµών ή

διακανονισµού ή σε χρηµαταγορά, διέπονται αποκλειστικά από το
— ακίνητο, ήδίκαιο του κράτους µέλους το διέπον το εν λόγω σύστηµα ή την

αγορά.
— πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόµενο υποχρεωτικά σε δηµόσιο

βιβλίο, ή
2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει την έγερση αγωγής για
αναγνώριση της ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού — κινητές αξίες, των οποίων προϋπόθεση ύπαρξης είναι η
πληρωµών ή συναλλαγών, βάσει του δικαίου το οποίο διέπει το εγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο προβλεπόµενο εκ του νόµου,
συγκεκριµένο σύστηµα πληρωµών ή τη χρηµαταγορά.

το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους
στο οποίο ευρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση

'Αρθρο 10 του βιβλίου.

Σύµβαση εργασίας
'Αρθρο 15

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί συµβάσεως
εργασίας και επί της σχέσεως εργασίας, διέπονται αποκλειστικώς Αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί
από το δίκαιο του κράτους µέλους το διέπον τη σύµβαση εργασίας. εκκρεµών δικών

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεµούς'Αρθρο 11
δίκης µε αντικείµενο πράγµα ή δικαίωµα της πτωχευτικής
περιουσίας, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους

Αποτελέσµατα επί των δικαιωµάτων που υπόκεινται σε µέλους στο οποίο υφίσταται η εκκρεµοδικία.
καταχώριση

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφερεγγυότητας τα σχετικά µε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙδικαιώµατα του οφειλέτη επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, τα

οποία χρήζουν καταχωρίσεως σε δηµόσιο βιβλίο, διέπονται από το
δίκαιο του κράτους µέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
βιβλίου.

'Αρθρο 16
'Αρθρο 12

Βασική αρχήΚοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και κοινοτικό σήµα

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ένα κοινοτικό σήµα, 1. Η κήρυξη της έναρξης µιας διαδικασίας αφερεγγυότητας
από τα κατ' άρθρο 3 αρµόδια δικαστήρια κράτους µέλους,ένα κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή κάθε ανάλογο δικαίωµα

προβλεπόµενο εκ του κοινοτικού δικαίου, δύνανται να αναγνωρίζεται στο έδαφος όλων των άλλων κρατών µελών µόλις
αρχίσει να παράγει τα αποτελέσµατά της στο κράτος έναρξης.περιληφθούν µόνο σε διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1.
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Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης και αν, ως εκ της ιδιότητας του 3. Κατά την άσκηση των εξουσιών του, ο σύνδικος τηρεί το
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει,οφειλέτη, είναι αδύνατη στα υπόλοιπα κράτη µέλη η κατ' αυτού

έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας. και δη τις διαδικασίες ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.
Οι εξουσίες του συνδίκου δεν περιλαµβάνουν δικαίωµα χρήσης
µέσων καταναγκασµού ούτε δικαίωµα αποφάσεως επί νοµικής
διαδικασίας ή διαφοράς.

2. Η αναγνώριση της διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος
1 δεν εµποδίζει την έναρξη διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος
2 από δικαστήριο άλλου κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή,
η τελευταία αυτή διαδικασία είναι δευτερεύουσα διαδικασία 'Αρθρο 19
αφερεγγυότητας κατά την έννοια του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Απόδειξη του διορισµού του συνδίκου

'Αρθρο 17
Ο διορισµός του συνδίκου αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
επικυρωµένου αντιγράφου της απόφασης διορισµού ή µε
οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση του αρµόδιου δικαστηρίου.Αποτελέσµατα της αναγνώρισης

Το κράτος µέλος στο οποίο ο σύνδικος προτίθεται να ενεργήσει
1. Η απόφαση έναρξης διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος δικαιούται να του ζητήσει µετάφραση στην επίσηµη γλώσσα ή σε
1 παράγει άνευ ετέρου σε κάθε άλλο κράτος µέλος τα µία από τις επίσηµες γλώσσες του. 'Αλλη νοµιµοποίηση ή ανάλογη
αποτελέσµατα που ορίζει το δίκαιο του κράτους έναρξης, εφόσον διατύπωση δεν απαιτείται.
ο παρών κανονισµός δεν προβλέπει άλλως και ενόσω δεν έχει
κινηθεί σ' αυτό το άλλο κράτος µέλος καµία άλλη διαδικασία του
άρθρου 3 παράγραφος 2.

'Αρθρο 20

2. Τα αποτελέσµατα διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος 2
Απόδοση και καταλογισµόςδεν αµφισβητούνται στα άλλα κράτη µέλη. Τυχόν περιορισµοί των

δικαιωµάτων των πιστωτών και δη αναστολή πληρωµών ή άφεση
χρέους, καθόσον αφορά περιουσιακά στοιχεία ευρισκόµενα σε

1. Ο πιστωτής ο οποίος, µετά την έναρξη διαδικασίας τουάλλο κράτος µέλος, αντιτάσσονται µόνον στους συγκατατεθέντες
άρθρου 3 παράγραφος 1, ικανοποίησε καθ' οιονδήποτε τρόπο, καιπιστωτές.
δη µέσω αναγκαστικής εκτελέσεως, εν όλω ή εν µέρει την απαίτησή
του µε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ευρισκόµενα σε άλλο
κράτος µέλος, οφείλει να αποδώσει ότι έλαβε στο σύνδικο,
επιφυλασσοµένων των άρθρων 5 και 7.'Αρθρο 18

2. Προς εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης των πιστωτών, οΕξουσίες του συνδίκου
πιστωτής ο οποίος, στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας,
ικανοποίησε µέρος της απαίτησής του, δεν συµµετέχει στις
διανοµές τις πραγµατοποιούµενες στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας

1. Ο σύνδικος ο οριζόµενος από δικαστήριο αρµόδιο βάσει µέχρις ότου οι πιστωτές της αυτής τάξεως ή κατηγορίας λάβουν
του άρθρου 3 παράγραφος 1 δικαιούται να ασκεί εντός άλλου ισοδύναµο µέρος στο πλαίσιο της άλλης διαδικασίας.
κράτους µέλους όλες τις εξουσίες που του απονέµει το δίκαιο του
κράτους ενάρξεως, εφόσον δεν έχει κηρυχθεί σ' αυτό η έναρξη
άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή δεν έχει ληφθεί άλλο
αντίθετο ασφαλιστικό µέτρο λόγω υποβολής αιτήσεως ενάρξεως 'Αρθρο 21
διαδικασίας αφερεγγυότητας στο εν λόγω άλλο κράτος. ∆ικαιούται
µεταξύ άλλων, και επιφυλασσοµένων των άρθρων 5 και 7, να
µεταφέρει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη εκτός του ∆ηµοσιότητα
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται.

1. Το ουσιαστικό περιεχόµενο της αποφάσεως περί ενάρξεως
της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της τυχόν αποφάσεως2. Ο σύνδικος ο διορισθείς από δικαστήριο αρµόδιο βάσει του

άρθρου 3 παράγραφος 2 δικαιούται, εντός των άλλων κρατών διορισµού συνδίκου δηµοσιεύονται, κατ' αίτηση του συνδίκου, σε
όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ισχύουσες στο καθέναµελών, να επικαλείται δικαστικώς ή εξωδίκως, το γεγονός ότι, µετά

την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, κινητά περιουσιακά διατυπώσεις δηµοσιότητας. Στη δηµοσίευση αναφέρεται επίσης
το όνοµα του διορισθέντος συνδίκου και διευκρινίζεται εάν οστοιχεία µεταφέρθηκαν από το κράτος έναρξης στο συγκεκριµένο

άλλο κράτος µέλος. ∆ικαιούται επίσης να ασκεί αγωγές εφαρµοσθείς κανόνας αρµοδιότητας είναι ο κανόνας του άρθρου
3 παράγραφος 1 ή του άρθρου 3 παράγραφος 2.πτωχευτικής ανάκλησης προς όφελος των πιστωτών.
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2. Ωστόσο, η υποχρεωτική δηµοσίευση δύναται να επιβληθεί σύµβασης των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
εκτέλεση αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, όπωςαπό κάθε κράτος µέλος στο οποίο ο οφειλέτης διαθέτει

εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ο σύνδικος ή κάθε αρµόδια τροποποιήθηκε από τις συµβάσεις προσχώρησης στη σύµβαση
αυτή.προς τούτο αρχή του κράτους µέλους έναρξης της διαδικασίας

του άρθρου 3 παράγραφος 1, λαµβάνει όλα τα µέτρα που είναι
αναγκαία για να εξασφαλίσει τη δηµοσίευση αυτή. Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τις αποφάσεις που αποτελούν

άµεση απόρροια της διαδικασίας αφερεγγυότητας και εντάσσονται
απευθείας σ' αυτήν, και αν ακόµη εκδοθούν από άλλο δικαστήριο.'Αρθρο 22

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τις αποφάσεις ασφαλιστικώνΕγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο
µέτρων που λαµβάνονται µετά από την αίτηση έναρξης µιας
διαδικασίας αφερεγγυότητας.

1. Η απόφαση περί ενάρξεως διαδικασίας του άρθρου 3
παράγραφος 1 καταχωρίζεται, κατ' αίτηση του συνδίκου, στα

2. Η αναγνώριση και η εκτέλεση των λοιπών αποφάσεων πληνβιβλία µεταγραφών, στα µητρώα των εµπόρων και σε οιοδήποτε
αυτών της παραγράφου 1, διέπονται από τη σύµβαση τηςάλλο δηµόσιο βιβλίο τηρούµενο στα άλλα κράτη µέλη.
παραγράφου 1, εφόσον τυγχάνει εφαρµογής.

2. Πάντως, κάθε κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει την
υποχρεωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή, ο σύνδικος ή άλλη 3. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται σε αναγνώριση ή εκτέλεση
προς τούτο εξουσιοδοτηµένη αρχή στο κράτος µέλος στο οποίο αποφάσεως εκδοθείσας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εάν τυχόν
άρχισε η διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1, πρέπει να συνεπάγεται περιορισµό της ατοµικής ελευθερίας ή του
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την εγγραφή ταχυδροµικού απορρήτου.
αυτή.

'Αρθρο 26 (1)'Αρθρο 23

'Εξοδα ∆ηµόσια τάξη

Τα έξοδα των βάσει των άρθρων 21 και 22 δηµοσιεύσεων και Οιοδήποτε κράτος µέλος δικαιούται να αρνηθεί την αναγνώριση
καταχωρίσεων θεωρούνται έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας. διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε σε άλλο κράτος µέλος ή

την εκτέλεση απόφασης ληφθείσας στο πλαίσιο τέτοιας
διαδικασίας, εάν η αναγνώριση ή η εκτέλεση πρόκειται να παράγει'Αρθρο 24
αποτελέσµατα προδήλως αντίθετα προς τη δηµόσια τάξη αυτού,
και δη τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα ή ελευθερίες του

Παροχή υπέρ του οφειλέτη ατόµου που κατοχυρώνονται συνταγµατικώς.

1. Ο προβαίνων εντός κράτους µέλους σε εκπλήρωση παροχής
προς όφελος οφειλέτη υποκείµενου σε διαδικασία αφερεγγυότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
η οποία άρχισε σε άλλο κράτος µέλος, ενώ θα έπρεπε να εκτελεσθεί
προς όφελος του συνδίκου της διαδικασίας αυτής, ελευθερώνεται,

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣεάν αγνοούσε την έναρξη της διαδικασίας.

2. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, η άγνοια της έναρξης 'Αρθρο 27διαδικασίας αφερεγγυότητας τεκµαίρεται, εφόσον η εκπλήρωση
της παροχής έλαβε χώρα πριν από τις κατ' άρθρο 21 διατυπώσεις
δηµοσιότητας. Εάν η εκπλήρωση της παροχής έλαβε χώρα µετά τις 'Εναρξη διαδικασίας
διατυπώσεις αυτές, τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου,
ότι ο εκπληρώσας τελούσε εν γνώσει της έναρξης της διαδικασίας.

Η έναρξη διαδικασίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 µε απόφαση
δικαστηρίου κράτους µέλους αναγνωριζόµενη σε άλλο κράτος
µέλος (κύρια διαδικασία), καθιστά δυνατή την έναρξη, στο δεύτερο'Αρθρο 25
κράτος µέλος, τα δικαστήρια του οποίου έχουν αρµοδιότητα
βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2, δευτερεύουσας διαδικασίαςΑναγνώριση και εκτελεστό άλλων αποφάσεων αφερεγγυότητας, χωρίς να εξετάζεται η αφερεγγυότητα ή µη του
οφειλέτη και στο κράτος αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι µία των

1. Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή και την περάτωση διαδικασιών του παραρτήµατος Β, παράγει δε αποτελέσµατα µόνο
διαδικασίας αφερεγγυότητας οι εκδιδόµενες από δικαστήριο του επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη των ευρισκόµενων
οποίου η απόφαση περί ενάρξεως της διαδικασίας αναγνωρίζεται σ' αυτό το άλλο κράτος µέλος.
σύµφωνα µε το άρθρο 16, καθώς και ο πτωχευτικός συµβιβασµός
που εγκρίνεται από το δικαστήριο αυτό, αναγνωρίζονται επίσης
άνευ ετέρου. Οι αποφάσεις αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τα (1) Λαµβάνεται υπό σηµείωση η δήλωση της Πορτογαλίας σχετικά µε την

εφαρµογή των άρθρων 26 και 27 (ΕΕ C 183 της 30.6.2000, σ. 1).άρθρα 31 έως 51, εξαιρέσει του άρθρου 34 παράγραφος 2, της
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'Αρθρο 28 'Αρθρο 32

Εφαρµοστέο δίκαιο
'Ασκηση των δικαιωµάτων των πιστωτών

Τη δευτερεύουσα διαδικασία διέπει το δίκαιο του κράτους µέλους
όπου άρχισε η δευτερεύουσα διαδικασία, εκτός αν άλλως ορίζει ο
παρών κανονισµός.

1. Ο πιστωτής δικαιούται να αναγγείλει την απαίτησή του στην
κύρια ή σε οιαδήποτε δευτερεύουσα διαδικασία.

'Αρθρο 29

2. Οι σύνδικοι της κυρίας και των δευτερευουσών διαδικασιώνΕνεργητική νοµιµοποίηση
αναγγέλλουν στις άλλες διαδικασίες τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν
αναγγελθεί στη διαδικασία για την οποία διορίστηκαν αντιστοίχως

Την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας δικαιούται να ζητήσει: σύνδικοι, εφόσον η αναγγελία είναι επωφελής για τους πιστωτές
της διαδικασίας που εκπροσωπούν, και επιφυλασσοµένου του
δικαιώµατος του κάθε πιστωτή να αντιταχθεί στην αναγγελία ή ναα) ο σύνδικος κύριας διαδικασίας·
την αποσύρει, εφόσον το εφαρµοστέο δίκαιο το επιτρέπει.

β) το πρόσωπο ή η αρχή που νοµιµοποιείται να ζητήσει την
έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας βάσει του δικαίου του
κράτους µέλους στο οποίο ζητείται η έναρξη της

3. Οι σύνδικοι κύριας ή δευτερεύουσας διαδικασίαςδευτερεύουσας διαδικασίας.
δικαιούνται να συµµετέχουν ως πιστωτές σε άλλη διαδικασία,
µεταξύ άλλων, λαµβάνοντας µέρος στη συνέλευση των πιστωτών.

'Αρθρο 30

Προκαταβολή εξόδων και δαπανών 'Αρθρο 33

'Οταν το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ζητείται η έναρξη
δευτερεύουσας διαδικασίας απαιτεί να έχει ο οφειλέτης ενεργητικό
επαρκές για την ολική ή µερική κάλυψη των εξόδων και δαπανών Αναστολή της εκκαθάρισης
της διαδικασίας, το επιληφθέν της αιτήσεως δικαστήριο δικαιούται
να επιβάλει στον αιτούντα προκαταβολή εξόδων ή σύσταση
ανάλογης εγγύησης.

1. Το δικαστήριο που κήρυξε την έναρξη της δευτερεύουσας
διαδικασίας αναστέλλει εν όλω ή εν µέρει την εκκαθάριση
κατόπιν αιτήσεως του συνδίκου της κύριας διαδικασίας, υπό την'Αρθρο 31
προϋπόθεση ότι το επιληφθέν δικαστήριο δικαιούται να ζητήσει
από τον σύνδικο της κύριας διαδικασίας τη λήψη παντός
πρόσφορου µέτρου προστασίας των συµφερόντων των πιστωτώνΚαθήκον συνεργασίας και ενηµέρωσης
της δευτερεύουσας διαδικασίας και ορισµένων οµάδων πιστωτών.
Η αίτηση του συνδίκου της κυρίας διαδικασίας απορρίπτεται
µόνον εάν προδήλως δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πιστωτών1. Επιφυλασσοµένων των κανόνων περιορισµού της
της κύριας διαδικασίας. Η αναστολή της εκκαθάρισης διατάσσεταιανακοίνωσης πληροφοριών, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας και
για τρεις µήνες το πολύ, είναι δε δυνατή η παράταση ή η ανανέωσήοι σύνδικοι των δευτερευουσών διαδικασιών υπέχουν υποχρέωση
της για ίσο χρονικό διάστηµα.αµοιβαίας ενηµέρωσης. Ανακοινώνουν αµελλητί κάθε πληροφορία

η οποία είναι δυνατόν να αποβεί χρήσιµη στην άλλη διαδικασία,
όπως την πορεία της αναγγελίας και εξέλεγξης των απαιτήσεων και
όλα τα µέτρα που αποσκοπούν στην περάτωση της διαδικασίας.

2. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 τερµατίζει την αναστολή
της εκκαθάρισης:

2. Επιφυλασσοµένων των κανόνων που ισχύουν για εκάστη
διαδικασία, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας και οι σύνδικοι των
δευτερευουσών διαδικασιών υποχρεούνται να συνεργάζονται. — αιτήσει του συνδίκου της κύριας διαδικασίας,

— αυτεπαγγέλτως, εάν το ζητήσει πιστωτής ή ο σύνδικος της3. Ο σύνδικος δευτερεύουσας διαδικασίας οφείλει να παρέχει
εγκαίρως στο σύνδικο της κύριας διαδικασίας τη δυνατότητα να δευτερεύουσας διαδικασίας, εφόσον την αναστολή δεν

δικαιολογεί πλέον ιδίως το συµφέρον των πιστωτών της κύριαςυποβάλει προτάσεις σχετικά µε την εκκαθάριση ή άλλη χρήση του
ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίας. ή της δευτερεύουσας διαδικασίας.
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'Αρθρο 34 'Αρθρο 37 (1)

Μετατροπή της προγενέστερης διαδικασίας
Μέτρα περάτωσης της δευτερεύουσας διαδικασίας

αφερεγγυότητας
Ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας, εφόσον αποδεικνύεται ότι
εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των πιστωτών της κυρίας
διαδικασίας, δικαιούται να ζητήσει τη µετατροπή µιας

1. Εάν το δίκαιο που διέπει τη δευτερεύουσα διαδικασία προγενέστερης διαδικασίας του παραρτήµατος Α κινηθείσας σε
αφερεγγυότητας επιτρέπει την περάτωσή της χωρίς εκκαθάριση άλλο κράτος µέλος, σε διαδικασία εκκαθάρισης.
αλλά µέσω σχεδίου εξυγίανσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή
άλλου ανάλογου µέτρου, ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας

Το κατ' άρθρο 3 παράγραφος 2 αρµόδιο δικαστήριο διατάσσει τηνοµιµοποιείται να προτείνει σχετικό µέτρο.
µετατροπή σε µία από τις διαδικασίες του παραρτήµατος Β.

Η κατ' αυτόν τον τρόπο περάτωση της δευτερεύουσας διαδικασίας
'Αρθρο 38βάσει µέτρου αναφεροµένου στο πρώτο εδάφιο, καθίσταται

οριστική µόνον κατόπιν συµφωνίας του συνδίκου της κύριας
διαδικασίας ή, αν ο σύνδικος δεν συµφωνεί, εφόσον το προταθέν Ασφαλιστικά µέτρα
µέτρο δεν θίγει οικονοµικώς τους πιστωτές της κύριας διαδικασίας.

Ο προσωρινός σύνδικος ο διοριζόµενος από δικαστήριο κράτους
µέλους αρµόδιο βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1, µε σκοπό τη

2. Περιορισµοί των δικαιωµάτων των πιστωτών, όπως αναστολή συντήρηση της περιουσίας του οφειλέτη, νοµιµοποιείται να
πληρωµής ή άφεση χρέους, απορρέοντες από µέτρο προταθέν ζητήσει, για το διάστηµα από την κατάθεση της αιτήσεως ενάρξεως
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε δευτερεύουσα διαδικασία, δεν διαδικασίας αφερεγγυότητας µέχρι την έκδοση της σχετικής
παράγουν αποτελέσµατα επί των περιουσιακών στοιχείων του απόφασης, τη λήψη οιουδήποτε µέτρου συντήρησης και
οφειλέτη που δεν αποτελούν αντικείµενο της εν λόγω διαδικασίας, προστασίας της περιουσίας του οφειλέτη που ευρίσκεται σε άλλο
εκτός εάν συγκατατεθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι πιστωτές. κράτος µέλος, κατά το δίκαιο του κράτους αυτού.

3. ∆ιαρκούσης της κατ' άρθρο 33 αναστολής της εκκαθάρισης,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVµόνον ο σύνδικος της κύριας διαδικασίας, ή ο οφειλέτης µε τη

συγκατάθεση του συνδίκου, δικαιούται να προτείνει µέτρα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝσύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣτης δευτερεύουσας διαδικασίας. 'Αλλη πρόταση λήψεως τέτοιου
µέτρου δεν υποβάλλεται σε ψηφοφορία ούτε εγκρίνεται.

'Αρθρο 39

'Αρθρο 35
∆ικαίωµα αναγγελίας των απαιτήσεων

Οι πιστωτές οι έχοντες συνήθη διαµονή ή κατοικία ή έδρα σεΥπόλοιπο ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίας
κράτος µέλος άλλο από το κράτος έναρξης, συµπεριλαµβανοµένων
των φορολογικών αρχών και των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης των κρατών µελών, δικαιούνται να αναγγέλλουνΕάν, µε την εκκαθάριση του ενεργητικού της δευτερεύουσας
εγγράφως τις απαιτήσεις τους, στο πλαίσιο της διαδικασίαςδιαδικασίας, ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις που έγιναν δεκτές
αφερεγγυότητας.κατ' αυτήν, ο σύνδικος της εν λόγω διαδικασίας µεταβιβάζει

αµελλητί το υπόλοιπο του ενεργητικού στο σύνδικο της κύριας
διαδικασίας.

'Αρθρο 40

Υποχρέωση ενηµέρωσης των πιστωτών'Αρθρο 36

1. Μόλις αρχίσει η διαδικασία αφερεγγυότητας σε κράτος
µέλος, το αρµόδιο δικαστήριο του κράτους αυτού ή ο σύνδικοςΜεταγενέστερη έναρξη της κύριας διαδικασίας
που έχει διορισθεί απ' το δικαστήριο αυτό, ενηµερώνει αµελλητί
τους πιστωτές που είναι γνωστοί και έχουν στα άλλα κράτη µέλη

'Οταν αρχίζει διαδικασία αφερεγγυότητας του άρθρου 3 τη συνήθη διαµονή τους, κατοικία ή έδρα.
παράγραφος 1, ενώ έχει ήδη αρχίσει, σε άλλο κράτος µέλος,
διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 2, η προγενέστερη
διαδικασία διέπεται από τα άρθρα 31 έως 35, εφόσον η εξέλιξή (1) Λαµβάνεται υπό σηµείωση η δήλωση της Πορτογαλίας σχετικά µε την

εφαρµογή των άρθρων 26 και 37 (EE C 183 της 30.6.2000, σ. 1).της επιτρέπει την εφαρµογή αυτών των άρθρων.
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2. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µε την αποστολή, προς έκαστο 'Αρθρο 44
πιστωτή, σηµειώµατος το οποίο περιέχει ιδίως τις τηρητέες
προθεσµίες και τις κυρώσεις που προβλέπονται όσον αφορά τις Σχέσεις µε συµβάσεις
προθεσµίες αυτές, το όργανο ή την αρχή προς την οποία
διενεργείται η αναγγελία των απαιτήσεων και τα λοιπά ληπτέα

1. Μετά την έναρξη ισχύος του, ο παρών κανονισµόςµέτρα. Το σηµείωµα αυτό αναφέρει επίσης κατά πόσον πρέπει να
αντικαθιστά, ως προς το ουσιαστικό πεδίο εφαρµογής του, στιςαναγγείλουν την απαίτησή τους οι προνοµιούχοι ή οι έχοντες
σχέσεις µεταξύ κρατών µελών, τις συµβάσεις που έχουν συναφθείεµπράγµατον ασφάλεια πιστωτές.
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων από τα κράτη αυτά, και ιδίως:

α) τη σύµβαση µεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας περί της
'Αρθρο 41 δικαστικής αρµοδιότητας, της ισχύος και της εκτελέσεως

δικαστικών αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων και δηµοσίων
εγγράφων, που υπεγράφη στο Παρίσι, στις 8 Ιουλίου 1899·Περιεχόµενο της αναγγελίας απαιτήσεως

β) τη σύµβαση µεταξύ Βελγίου και Αυστρίας περί πτωχεύσεως,
Ο πιστωτής αποστέλλει τυχόν αντίγραφο των αποδεικτικών, και πτωχευτικού συµβιβασµού και αναστολής πληρωµών (µε το
αναφέρει το είδος της απαιτήσεως, την ηµεροµηνία της γένεσής πρόσθετο πρωτόκολλο της 13ης Ιουνίου 1973), που
της, το ύψος της, καθώς και το αν έχει ή µη προνοµιούχο υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 16 Ιουλίου 1969·
χαρακτήρα ή εµπράγµατη ασφάλεια, ή εάν υφίσταται επιφύλαξη

γ) τη σύµβαση µεταξύ του Βελγίου και των Κάτω Χωρών περί τηςκυριότητας, και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνιστούν
δικαστικής αρµοδιότητας, της πτωχεύσεως και της ισχύος καιαντικείµενο της ασφάλειας την οποία επικαλείται.
εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων
και δηµοσίων εγγράφων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις
28 Μαρτίου 1925·'Αρθρο 42

δ) τη συνθήκη µεταξύ Γερµανίας και Αυστρίας περί πτωχεύσεως
και πτωχευτικού συµβιβασµού, που υπεγράφη στη Βιέννη, στιςΓλώσσες
25 Μαΐου 1979·

ε) τη σύµβαση µεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας για τη διεθνή1. Η κατά το άρθρο 40 ενηµέρωση πραγµατοποιείται στην
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεωνεπίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
στον τοµέα της πτώχευσης, που υπεγράφη στη Βιέννη, στιςέναρξης. Χρησιµοποιείται προς τούτο έντυπο που φέρει, σε όλες
27 Φεβρουαρίου 1979·τις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τον

τίτλο «Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
στ) τη σύµβαση µεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας περίπροθεσµίες».

εκτελέσεως αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων,
που υπεγράφη στη Ρώµη, στις 3 Ιουνίου 1930·

2. Ο πιστωτής ο οποίος έχει τη συνήθη διαµονή ή την κατοικία
ζ) τη σύµβαση µεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας περί πτωχεύσεως καιή την έδρα του σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους έναρξης,

πτωχευτικού συµβιβασµού, που υπεγράφη στη Ρώµη, στιςδικαιούται να αναγγείλει την απαίτησή του στην επίσηµη γλώσσα
12 Ιουλίου 1977·ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους αυτού, οπότε η

αναγγελία της απαιτήσεώς του πρέπει τουλάχιστον να φέρει τον
η) τη σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών καιτίτλο «Αναγγελία απαιτήσεως» στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από

της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας περί τηςτις επίσηµες γλώσσες του κράτους έναρξης. Μπορεί επίσης να
αµοιβαίας αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αποφάσεωνυποχρεωθεί να προσκοµίσει µετάφραση της αναγγελίας στην
και άλλων εκτελεστών τίτλων επί αστικών και εµπορικώνεπίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
υποθέσεων, που υπεγράφη στη Χάγη, στις 30 Αυγούστουέναρξης.
1962·

θ) τη σύµβαση µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και του
Βασιλείου του Βελγίου περί αµοιβαίας εκτελέσεως αποφάσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ V
επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, και το πρωτόκολλό
της, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 2 Μαΐου 1934·

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ι) την περί πτωχεύσεως σύµβαση µεταξύ ∆ανίας, Φινλανδίας,

Νορβηγίας, Σουηδίας και Ισλανδίας, που υπεγράφη στην
'Αρθρο 43 Κοπεγχάγη, στις 7 Νοεµβρίου 1933·

ια) την ευρωπαϊκή σύµβαση για ορισµένες διεθνείς πτυχές της
Χρονική ισχύς πτωχεύσεως, που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, στις

5 Ιουνίου 1990.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις διαδικασίες
αφερεγγυότητας που άρχισαν µετά την έναρξη ισχύος του. Οι 2. Οι συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1

συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσµατα, καθόσον αφορά τιςπράξεις που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού, εξακολουθούν να διέπονται από διαδικασίες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού.το εφαρµοστέο τη στιγµή που διενεργήθηκαν δίκαιο.
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3. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται: 'Αρθρο 46

α) σε κάθε κράτος µέλος, κατά το µέτρο που είναι ασυµβίβαστος
µε υποχρεώσεις σε πτωχευτικές υποθέσεις που προκύπτουν 'Εκθεση και προσαρµογήαπό σύµβαση η οποία έχει συναφθεί από το κράτος αυτό µε
µία ή περισσότερες τρίτες χώρες, πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού· 'Οχι αργότερα από την 1η Ιουνίου 2012 και, εν συνεχεία, ανά

πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
β) στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για

Ιρλανδίας, κατά το µέτρο που είναι ασυµβίβαστος µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση συνοδεύεται,
υποχρεώσεις σε πτωχευτικές υποθέσεις και σε υποθέσεις ενδεχοµένως, από πρόταση προσαρµογής του παρόντος
εκκαθάρισης αφερέγγυων εταιρειών που προκύπτουν από κανονισµού.
συµφωνίες µε την Κοινοπολιτεία, οι οποίες ισχύουν κατά το
χρόνο ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.

'Αρθρο 45 'Αρθρο 47

Τροποποίηση παραρτηµάτων

'Εναρξη ισχύοςΤο Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµοφώνως, µπορεί να τροποποιήσει
τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού, κατόπιν πρωτοβουλίας
ενός ή πλειόνων από τα µέλη του ή προτάσει της Επιτροπής. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2000.

Για το Συµβούλιο

Πρόεδρος

A. COSTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

∆ιαδικασίες αφερεγγυότητας του άρθρου 2 στοιχείο α)

BELGIQUE—BELGIË — Arrangements under the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution— Het faillissement/La faillite

— Company examinership— Het gerechtelijk akkoord/Concordat judiciaire

— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
ITALIA

DEUTSCHLAND — Fallimento

— Das Konkursverfahren — Concordato preventivo

— Das gerichtliche Vergleichsverfahren — Liquidazione coatta amministrativa

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren — Amministrazione straordinaria

— Das Insolvenzverfahren — Amministrazione controllata

ΕΛΛΑ∆Α LUXEMBOURG

— Η πτώχευση — Faillite

— Η ειδική εκκαθάριση — Gestion contrôlée

— Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και η διαχείριση των — Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
πιστωτών

— Régime spécial de liquidation du notariat
— Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο µε σκοπό τη σύναψη συµβι-

βασµού µε τους πιστωτές

NEDERLAND

ESPAÑA
— Het faillissement

— Concurso de acreedores
— De surséance van betaling

— Quiebra
— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

— Suspensión de pagos

ÖSTERREICH

FRANCE
— Das Konkursverfahren

— Liquidation judiciaire
— Das Ausgleichsverfahren

— Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur

PORTUGAL
IRELAND

— O processo de falência
— Compulsory winding up by the Court

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

— A concordata
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying

— A reconstituição empresarialinsolvent

— A estruturação financeira— Winding-up in bankruptcy of partnerships

— Creditor’s voluntary winding up (with confirmation of a Court) — A gestão controlada
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SUOMI—FINLAND UNITED KINGDOM

— Konkurssi/konkurs — Winding up by or subject to the supervision of the court

— Yrityssaneeraus/företagssanering — Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

— AdministrationSVERIGE

— Voluntary arrangements under insolvency legislation— Konkurs

— Företagsrekonstruktion — Bankruptcy or sequestration
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

∆ιαδικασία εκκαθάρισης του άρθρου 2 στοιχείο γ)

BELGIQUE —BELGÏE — Arrangements of the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution— Het faillissement/La faillite

ITALIADEUTSCHLAND

— Fallimento— Das Konkursverfahren
— Liquidazione coatta amministrativa

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren

LUXEMBOURG— Das Insolvenzverfahren

— Faillite
ΕΛΛΑ∆Α

— Régime spécial de liquidation du notariat

— Η πτώχευση
NEDERLAND

— Η ειδική εκκαθάριση
— Het faillissement

— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personenESPAÑA

— Concurso de acreedores
ÖSTERREICH

— Quiebra — Das Konkursverfahren

— Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva
PORTUGAL

— O processo de falênciaFRANCE

— Liquidation judiciaire
SUOMI—FINLAND

— Konkurssi/konkurs
IRELAND

— Compulsory winding up SVERIGE

— Konkurs— Bankruptcy

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying UNITED KINGDOMinsolvent

— Winding up by or subject to the supervision of the court
— Winding up in bankruptcy of partnerships

— Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)
— «Creditors» voluntary winding up (with the confirmation of a

Court) — Bankruptcy or sequestration
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Σύνδικοι του άρθρου 2 στοιχείο β)

BELGIQUE—BELGÏE IRELAND

— De curator/Le curateur — Liquidator

— De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis — Official Assignee

— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes — Trustee in bankruptcy

— Provisional Liquidator
DEUTSCHLAND

— Examiner
— Konkursverwalter

— Vergleichsverwalter
ITALIA

— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
— Curatore

— Verwalter
— Commissario

— Insolvenzverwalter

— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung) LUXEMBOURG

— Treuhänder — Le curateur

— Vorläufiger Insolvenzverwalter — Le commissaire

— Le liquidateur
ΕΛΛΑ∆Α

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

— Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών
NEDERLAND

— Ο ειδικός εκκαθαριστής
— De curator in het faillissement

— Ο επίτροπος
— De bewindvoerder in de surséance van betaling

ESPAÑA — De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen

— Depositario-administrador

— Interventor o Interventores ÖSTERREICH

— Sı́ndicos — Masseverwalter

— Comisario
— Ausgleichsverwalter

— SachwalterFRANCE

— Treuhänder— Représentant des créanciers

— Besonderer Verwalter— Mandataire liquidateur

— Vorläufiger Verwalter— Administrateur judiciaire

— Commissaire à l’exécution de plan — das Konkursgericht
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PORTUGAL SVERIGE

— Förvaltare
— Gestor Judicial

— Rekonstruktör

— Liquidatário Judicial
UNITED KINGDOM

— Comissão de Credores — Liquidator

— Supervisor of a voluntary arrangement

— AdministratorSUOMI—FINLAND

— Official Receiver
— Pesänhoitaja/boförvaltare

— Trustee

— Judicial factor— Selvittäjä/utredare


