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[eerste lezing] 
- Politiek akkoord  

  

I. INLEIDING 

1. Bij brief d.d. 13 december 2012 heeft de Commissie aan de Raad een voorstel toegezonden 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures (de 

"voorgestelde verordening"). De voorgestelde verordening beoogt de wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures (de "huidige 

Insolventieverordening"). 
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2. Het doel van de voorgestelde verordening is grensoverschrijdende insolventieprocedures 

doelmatiger te maken en er op die manier voor te zorgen dat de interne markt goed 

functioneert en bestand is tegen economische crises. Deze doelstelling spoort met de huidige 

politieke prioriteiten van de Europese Unie, nl. er in het kader van de Europa 2020-strategie 

naar streven economisch herstel en duurzame groei te bevorderen, tot een hogere investerings-

graad te komen en werkgelegenheid te behouden, en die zich in de Small Business Act een 

gewaarborgde ontwikkeling en het voortbestaan van bedrijven ten doel heeft gesteld. 

3. Als onderdeel van het algemene programma "Rechtvaardigheid voor Groei" is de 

voorgestelde verordening een belangrijk element van de brede respons van de EU op de grote 

economische moeilijkheden waarmee veel bedrijven en burgers in heel de Unie op dit 

ogenblik te maken hebben. 

4. Het Verenigd Koninkrijk1 en Ierland2 hebben, overeenkomstig artikel 3 van het Protocol 

betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van 

vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, kennis gegeven van hun wens deel te 

nemen aan de aanneming en toepassing van de voorgestelde verordening. 

5. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, 

dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van de 

voorgestelde verordening, die derhalve niet bindend is voor noch van toepassing in 

Denemarken. 

6. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de 

voorgestelde verordening. 

7. De Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) heeft in zijn zitting van 5 en 6 juni 2014 

overeenstemming bereikt (de "algemene oriëntatie")3 over het normatieve gedeelte van de 

voorgestelde verordening en gevraagd dat de technische bespreking van de overwegingen en 

bijlagen zo spoedig mogelijk zou worden afgerond. 

1 Zie 6106/13 JUSTCIV 81 CODEC 811. 
2 Zie 8325/13 JUSTCIV 79 CODEC 777. 
3 Zie 10284/14 JUSTCIV 134 EJUSTICE 54 CODEC 1366 + ADD 1 + COR 1. 
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8. Gezien het belang van doeltreffende grensoverschrijdende insolventieprocedures voor de 

Europese economie, en in reactie op het verzoek van de Europese Raad om een snelle 

behandeling, heeft het voorzitterschap de bespreking van de voorgestelde verordening 

bovenaan op de agenda geplaatst. 

9. Op 9 en 10 oktober 2014 heeft de Raad de laatste hand gelegd aan de algemene oriëntatie, en 

werd er een akkoord bereikt over de overwegingen en de bijlagen1. 

II. STAND VAN ZAKEN 

a) Onderhandelingen met het Europees Parlement 

10. Op 5 februari 2014 heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering zijn 

standpunt in eerste lezing over het verordeningsvoorstel vastgesteld en de bijbehorende 

wetgevingsresolutie aangenomen2. 

11. Op basis van de algemene oriëntatie van juni en oktober 2014 heeft het voorzitterschap 

contact gehad met het Europees Parlement met het oog op een akkoord in vervroegde 

tweede lezing nog voor het eind van het jaar. 

12. Er zijn twee trialogen gehouden, respectievelijk op  15 oktober en op 10 november 2014; 

tijdens deze besprekingen  konden de vertegenwoordigers van het voorzitterschap en van het 

Europees Parlement de voornaamste elementen van hun standpunten uiteenzetten en de 

mogelijkheden voor een compromis verkennen. De besprekingen hebben geresulteerd in een 

aanzienlijke convergentie van standpunten tussen het Europees Parlement en de Raad over 

een ontwerp van compromispakket, dat in het addendum bij deze nota staat (het "compromis-

pakket"). 

13. Op 11 november 2014 heeft de rapporteur, de heer Tadeusz Zwiefka, aan de Commissie 

juridische zaken van het Europees Parlement verslag uitgebracht over het positieve resultaat 

van de onderhandelingen met de Raad, en meegedeeld dat het compromispakket door die 

commissie zou worden goedgekeurd tijdens haar komende vergadering op 1 en 2 december 

2014. 

1 Zie 13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC 1835 + ADD 1 + COR 1. 
2 Zie 5910/14 CODEC 2041 JUSTCIV 19 PE 50. 
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b) Herschikking 

13. Op 10 november 2014, tijdens de tweede trialoog, was tevens overeengekomen dat de 

voorgestelde verordening moet worden gepresenteerd in de vorm van een herschikking van de 

huidige Insolventieverordening. 

14. Op 12 november 2014 heeft het voorzitterschap de herschikte versie van de voorgestelde 

verordening, gewijzigd in het licht van de onderhandelingen met het Europees Parlement, aan 

de lidstaten toegezonden en hen verzocht om uiterlijk op 17 november 2014 hun opmerkingen 

over de met de herschikking verband houdende aspecten te doen toekomen.  Een beperkt 

aantal correcties werd van de lidstaten ontvangen en de tekst werd dienovereenkomstig 

gewijzigd. 

15. Het compromispakket in het addendum bij deze nota is een weerspiegeling van het akkoord 

dat met het Europees Parlement is bereikt, zowel inhoudelijk als wat het gebruik van de 

herschikkingstechniek betreft. 

c) Follow-up 

16. Na de goedkeuring van het compromispakket in de Commissie juridische zaken op 1 en 

2 december 2014 zal de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) worden verzocht om tijdens 

zijn zitting op 4 en 5 december 2014 een politiek akkoord te bereiken over het compromis-

pakket.  

17. Na bijwerking door de juristen-vertalers zal de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) zijn 

standpunt in eerste lezing aannemen als A-punt op de agenda van een komende Raadszitting. 

Het standpunt van de Raad zal vervolgens aan het Europees Parlement worden toegezonden, 

zodat het zonder amendementen in tweede lezing door de plenaire vergadering kan worden 

goedgekeurd. 

III. CONCLUSIE 

14. Het Coreper/de Raad wordt derhalve verzocht: 

a) het met het Europees Parlement bereikte akkoord over het compromispakket in 

addendum 1 bij document 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 

te bevestigen; 
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b)  een politiek akkoord te bereiken over de compromispakket, onder voorbehoud van 

ontvangst van een brief van de voorzitter van de Commissie juridische zaken van het 

Europees Parlement, waarin wordt bevestigd dat het compromispakket aanvaardbaar is 

voor het Europees Parlement; 

c)  een aanvang te maken met de bijwerking van het compromispakket door de juristen-

vertalers; en 

d) het door de juristen-vertalers bijgewerkte compromispakket samen met de motivering 

van de Raad als A-punt aan de Raad voor te leggen met het oog op de vaststelling van 

zijn standpunt in eerste lezing tijdens een komende zitting. 
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