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 Українська версія на цій та наступних 

сторінках була створена автоматично і не 

перевірялася людиною. Це лише для 

кращого розуміння. 
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Background

 On December 7, 2022, the EU Commission 

published the proposal for the harmonization of 

insolvency law.

 The background to this is the EU Commission's 

strategy adopted in 2020 to further advance the 

Capital Markets Union.

 A key element of this is to be the harmonization of 

insolvency law in order to create a better incentive 

for investors. 

 The new directive is to stand alongside the existing 

directives and, in particular, supplement Directive 

(EU) 2019/1023. Regulation (EU) 2015/848 is also 

to be supplemented. 

 07.12.2022 року Європейська Комісія 
опублікувала пропозицію щодо гармонізації 
законодавства про неплатоспроможність.

 Передумовою для цього є стратегія Європейської 
Комісії, прийнята у 2020 році, щодо подальшого 
просування Союзу ринків капіталу.

 Важливим компонентом цієї стратегії є 
гармонізація законодавства про 
неплатоспроможність з метою створення кращих 
стимулів для інвесторів. 

 Нова директива має стати поряд з попередніми 
директивами і, зокрема, доповнити Директиву 
(ЄС) 2019/1023. Регламент (ЄС) 2015/848 також 
буде доповнено. 
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Key elements

 Simplification of insolvency procedures for SMEs

 Winding-up proceedings for companies without 

assets

 Maximization of quota/recovery

 Minimum uniform authorizations for insolvency 

administrators such as

 Access to bank accounts of the debtor

 Information about the UBO

 Information on registered assets

 Strengthening creditor rights through better 

representation on creditors' committees

 Спрощення процедур неплатоспроможності для 

МСП

 Процедури ліквідації для компаній, що не мають 

активів

 Максимізація квоти/погашення

 Мінімальні однакові права для арбітражних 

керуючих, такі як

 Доступ до банківських рахунків боржника

 Інформація про ЄДРПОУ

 Інформація про зареєстровані активи

 Посилення прав кредиторів через краще 

представництво в комітетах кредиторів



5

DeepDive: Microenterprises (1)

 Chapter 6 is devoted to microenterprises.

 Microenterprise:

 Costs of liquidation outweigh existing assets

 should also apply to entrepreneurs (reference to 

Directive (EU) 2019/1023), i.e. three years

 Idea: liquidation through swift and cost-effective 

proceedings

 Розділ 6 присвячений мікропідприємствам.

 Мікропідприємство:

 Витрати на ліквідацію перевищують наявні 

активи

 Повинен застосовуватися і до підприємців 

(посилання на Директиву (ЄС) 2019/1023), 

тобто три роки.

 Ідея: ліквідація через швидку та економічно 

ефективну процедуру
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DeepDive: Microenterprises (1)

 Start: insolvency (illiquidity) (Art. 38 sec. 2)

 Insolvency administrator only in exceptional cases: 

request of the parties involved and cost recovery 

from the assets (Art. 39)

 Information only from debtor to court (Art. 41) even 

after creditor's petition, claims of creditors named 

by debtor are deemed to exist if unchallenged even 

after 30 days (Art. 46)

 Debtor-in-possession as standard (Art. 43 sec. 1)

 Decisions by court or competent authority

 Electronic auction system for sale of assets (Art. 50)

 Conclusion of proceedings: two weeks after sale of 

assets (Art. 55), residual debt discharge period for 

natural persons thereafter

 Початок: неплатоспроможність (ч. 2 ст. 38)

 Арбітражний керуючий лише у виняткових 
випадках: на вимогу сторін та відшкодування 
витрат за рахунок активів (ст. 39)

 Інформація лише від боржника до суду (ст. 41) 
навіть після заяви кредитора, вимоги кредиторів, 
названих боржником, вважаються існуючими, 
якщо вони не були оскаржені навіть через 30 днів 
(ст. 46)

 Боржник у володінні як стандарт (ч. 1 ст. 43)

 Рішення суду або компетентного органу

 Система електронних аукціонів з продажу активів 
(ст. 50)

 Закриття провадження: через два тижні після 
продажу активів (ст. 55), після цього для 
фізичних осіб - період погашення залишкової 
заборгованості
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Kritik

 In Germany, the banks doubt the EU Commission's 

authority to issue such a directive, since the issues 

are not covered. In addition, there are fears that 

Europe will be weakened as a business location 

because the rules are changing too quickly on the 

basis of the various directives, some of which have 

not been implemented. Thus, there is also no 

experience about the effectiveness of the new 

regulations.

 IMHO: The link to the AML guidelines has not yet 

been finally thought through, as the self-qualification 

of liabilities that are not contradicted by third parties 

invites the reinvention of the so-called Russian 

washing machine.

 Insolvency administrators are against a procedure 

that excludes them.

 У Німеччині банки сумніваються, що Комісія ЄС 

має право представляти таку директиву, оскільки 

питання не охоплені. Крім того, існують 

побоювання щодо послаблення Європи як місця 

для ведення бізнесу, оскільки правила 

змінюються надто швидко на основі різних 

директив, деякі з яких не були впроваджені. 

Таким чином, також відсутній досвід щодо 

ефективності нових правил.

 ІМХО: Зв'язок з вимогами AML ще не до кінця 

продуманий, оскільки самостійна кваліфікація 

зобов'язань, які не заперечуються третіми 

особами, спонукає до винаходу так званої 

"російської пральної машини".

 Арбітражні керуючі виступають проти процедури, 

яка їх виключає.
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