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Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 

frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

Europeiska kommissionen har presenterat förslag till ett nytt EU-direktiv 

om minimiharmonisering av vissa delar av insolvensrätten. Det 

huvudsakliga syftet är att minska fragmenteringen av medlemsländernas 

olika insolvenssystem. En ökad integration på området skulle enligt 

kommissionen bl.a. kunna leda till positiva effekter när det gäller att 

stimulera och underlätta för gränsöverskridande investeringar inom EU 

och utveckla den s.k. kapitalmarknadsunionen. På ett övergripande plan 

kan sägas att det finns förutsättningar för förbättringar när det gäller olika 

insolvensförfaranden, t.ex. i fråga om förutsebarhet inför affärsbeslut och 

i ett senare skede bättre möjligheter att tillvarata ekonomiska värden i de 

fall företag går i konkurs. 

Kommerskollegium har inte några närmare synpunkter i sak på de förslag 

som kommissionen har lämnat och vi delar den bild över den fortsatta 

processen som Justitiedepartementet gett uttryck för.1 I det fortsatta 

arbetet med förslaget handlar det bl.a. om att verka för att de kommande 

EU-reglerna på ett smidigt sätt ska gå att förena med nationella system, 

t.ex. behovet av att i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till att 

 
1 Den preliminära inriktningen när det gäller den svenska positionen framgår av 

Justitiedepartementets faktapromemoria (2022/23:FPM48). 
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medlemsstaternas konkursregler är nära sammankopplade med andra 

nationella regelsystem inom till exempel avtals-, bolags- och skatterätten. 

Vidare är det viktigt att den fortsatta processen beaktar det samspel och 

den ansvarsfördelning som finns mellan olika involverade aktörer såsom 

domstolar, förvaltningsmyndigheter och konkursförvaltare. 

Enligt vår mening gäller det även att sträva efter en rimlig avvägning 

mellan tillsynsmyndigheternas behov av effektiva system och andra 

intressenters behov, i synnerhet borgenärernas men även investerarnas 

intressen.   

 

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro 

av utredaren Ralph Eliasson, föredragande. 

 

 

Agnès Courades Allebeck 

 

Ralph Eliasson 
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