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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
eemaldada siseriikliku õiguse ning 
ennetava restruktureerimise, maksejõuetuse 
ja uue võimaluse andmise menetluste 
erinevustest tingituna praegu 
põhivabaduste, nagu kapitali vaba 
liikumine ja asutamisvabadus, kasutamise 
ees seisvad takistused. Käesoleva 
direktiiviga soovitakse need takistused 
eemaldada, tagades rahalistes raskustes 
olevate elujõuliste ettevõtjate juurdepääsu 
tõhusatele riiklikele ennetava 
restruktureerimise raamistikele, mis 
võimaldavad neil tegevust jätkata; andes 
ausatele ülemäärastes võlgades 
ettevõtjatele pärast võla täielikku 
kustutamist mõistliku aja möödudes uue 
võimaluse ning parandades 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise menetluste 
mõjusust, eriti tänu nende kestuse 

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele ning eemaldada siseriikliku 
õiguse ning ennetava restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise 
menetluste erinevustest tingituna praegu 
põhivabaduste, nagu kapitali vaba 
liikumine ja asutamisvabadus, kasutamise 
ees seisvad takistused. Käesoleva 
direktiiviga soovitakse need takistused 
eemaldada, ilma et see mõjutaks töötajate 
põhiõigusi ja -vabadusi, tagades rahalistes 
raskustes olevate elujõuliste ettevõtete ja 
ettevõtjate, sealhulgas majanduslikult 
vastutavate üksikettevõtjate juurdepääsu 
tõhusatele riiklikele ennetava 
restruktureerimise raamistikele, mis 
võimaldavad neil tegevust jätkata; ausatele 
ülemäärastes võlgades ettevõtjatele 
antakse pärast maksejõuetusmenetluse 
kohaldamisele järgnevat võla täielikku 
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lühenemisele. kustutamist uus võimalus ning 
parandatakse restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja maksekohustustest 
vabastamise menetluste mõjusust, eriti tänu 
nende kestuse lühenemisele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Restruktureerimine peaks 
võimaldama rahalistes raskustes olevatel 
ettevõtjatel äritegevust täielikult või 
osaliselt jätkata, muutes varade ja 
kohustuste koosseisu, tingimusi või 
struktuuri või oma kapitalistruktuuri, sh 
müües ettevõtte varasid või osi. Ennetava 
restruktureerimise raamistikega tuleks 
eelkõige võimaldada ettevõtjatel 
restruktureerimist varases etapis ja 
maksejõuetuse vältimiseks. Need 
raamistikud peaks suurendama 
koguväärtust võlausaldajate, omanike ja 
majanduse jaoks tervikuna ning ära 
hoidma välditava töökohtade kadumise 
ning teadmiste ja oskuste kaotuse. Need 
peaks ära hoidma ka viivislaenude 
kogunemise. Restruktureerimise protsessis 
tuleks kaitsta kõikide asjaosaliste õigusi. 
Samal ajal tuleks võimalikult kiiresti 
likvideerida elujõuetud ettevõtted, millel ei 
ole ellujäämisvõimalusi.

(2) Restruktureerimine koos asjakohaste 
ja tõsiseltvõetavate eksperdiarvamuste 
tulemusega peaks võimaldama rahalistes 
raskustes olevatel ettevõtetel ja isiklikult 
vastutavatel ettevõtjatel äritegevust 
täielikult või osaliselt jätkata, muutes 
varade ja kohustuste koosseisu, tingimusi 
või struktuuri või oma kapitalistruktuuri, sh 
müües ettevõtte varasid või osi või 
ettevõtte enda. Ennetava restruktureerimise 
raamistikega tuleks ettevõtetel eelkõige 
võimaldada kiiret restruktureerimist 
varases etapis maksejõuetuse ning 
elujõuliste ettevõtete likvideerimise 
vältimiseks. Need kiire ennetamise 
raamistikud peaksid ära hoidma 
töökohtade kadumise ning teadmiste ja 
oskuste kaotuse ning suurendama 
koguväärtust võlausaldajate, omanike ja 
majanduse jaoks tervikuna, võrreldes 
sellega, mida nad oleksid saanud ettevõtte 
varade likvideerimise korral. See peaks 
ära hoidma ka viivislaenude kogunemise. 
Restruktureerimise protsessis tuleks kaitsta 
kõikide asjaosaliste, sealhulgas töötajate 
õigusi. Samal ajal tuleks võimalikult 
kiiresti likvideerida elujõuetud ettevõtted, 
millel ei ole ellujäämisvõimalusi. 
Ennetavate kiire restruktureerimise 
menetluste kättesaadavus tagaks 
meetmete võtmise enne, kui ettevõtetel 
tekivad laenude tagasimaksmisel 
viivitused, mis omakorda aitab vähendada 
riski, et laenud muutuvad tsüklilise 
majanduslanguse ajal viivislaenudeks, 
millega väheneb kaasnev negatiivne mõju 
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finantssektorile. Suurt osa ettevõtetest ja 
töökohtadest oleks võimalik päästa, kui 
kõigis ettevõtete, varade või võlausaldajate 
asukohaks olevates liikmesriikides 
kohaldataks ennetavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Eri liikmesriikides on rahalistes 
raskustes võlgnike võimalused ettevõtte 
restruktureerimiseks erinevad. Mõnes 
liikmesriigis on menetluste hulk piiratud, 
mistõttu ettevõtte restruktureerimine on 
võimalik alles suhteliselt hilises 
staadiumis, kui on algatatud 
maksejõuetusmenetlus. Mõnes teises 
liikmesriigis on restruktureerimine 
võimalik varem, kuid olemasolevad 
menetlused ei ole piisavalt tõhusad või 
sisaldavad palju formaalsusi, piirates 
eelkõige kohtuväliste menetluste 
kasutamist. Samuti erinevad ettevõtjatele 
uue võimaluse andmise siseriiklikud 
õigusnormid, eelkõige äritegevuses 
tekkinud võlgade kustutamise 
võimaldamisel ning seda nii võlgade 
kustutamise perioodi kui ka sellise 
kustutamise võimaldamise tingimuste osas.

(3) Eri liikmesriikides on rahalistes 
raskustes võlgnike võimalused ettevõtte 
restruktureerimiseks erinevad. Mõnes 
liikmesriigis on menetluste hulk piiratud, 
mistõttu ettevõtte restruktureerimine on 
võimalik alles suhteliselt hilises 
staadiumis, kui on algatatud 
maksejõuetusmenetlus. Mõnes teises 
liikmesriigis on restruktureerimine 
võimalik varem, kuid olemasolevad 
menetlused ei ole piisavalt tõhusad või 
sisaldavad palju formaalsusi, piirates 
eelkõige kohtuväliste menetluste 
kasutamist. Ennetavad lahendused on 
kaasaegses maksejõuetusõiguses üha 
levinum suundumus. Selle suundumuse 
kohaselt eelistatakse käsitlusviise, mille 
raames seatakse erinevalt tavapärasest 
käsitlusviisist, mis näeb ette kriisis 
ettevõtte likvideerimise, eesmärgiks 
ettevõtte finantsseisundi taastamine või 
vähemalt majanduslikult elujõuliste 
üksuste päästmine. Selline tegevus aitab 
sageli säilitada töökohti või vähendada 
välditavat töökohtade kaotust. Samuti 
erinevad ettevõtjatele uue võimaluse 
andmise siseriiklikud õigusnormid, 
eelkõige äritegevuses tekkinud võlgade 
kustutamise võimaldamisel ning seda nii 
võlgade kustutamise perioodi kui ka sellise 
kustutamise võimaldamise tingimuste osas. 
Ka on õigus- ja haldusasutuste või nende 
poolt määratud isikute osalemise määr 
erinev: mõnes liikmesriigis on see 
minimaalne ja mõnes liikmesriigis 
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täiemahuline.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Mitmes liikmesriigis on 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise menetluste 
pikalevenimine oluline tegur, millest saab 
alguse madal sissenõudmismäär ja 
investorite vastumeelsus ajada äri 
jurisdiktsioonides, kus on oht, et 
menetlused kestavad liiga kaua.

(5) Mitmes liikmesriigis on 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise menetluste 
pikalevenimine oluline tegur, millest saab 
alguse madal sissenõudmismäär ja 
investorite vastumeelsus ajada äri 
jurisdiktsioonides, kus on oht, et 
menetlused kestavad liiga kaua ja on liiga 
kulukad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nende erinevuste tulemusel näevad 
investorid hinnangulisi täiendavad 
kulusid ühes või mitmes liikmesriigis 
rahalistesse raskustesse sattuva võlgnikuga 
seotud riskide puhul ning selliste ettevõtte 
restruktureerimisel, millel on tegevuskohti, 
võlausaldajaid või varasid teistes 
liikmesriikides, nagu on kõige ilmsem 
ettevõtete rahvusvaheliste kontsernide 
restruktureerimisel. Paljud investorid 
nimetavad muus riigis investeerimisest 
loobumise või äripartnerluse sõlmimata 
jätmise peamise põhjusena ebakindlust 
maksejõuetusnormides või ohtu, et võõras 
riigis kujuneb maksejõuetusmenetlus 
pikaks või keerukaks.

(6) Kõigi nende erinevustega kaasneb 
investoritele lisakulu, kui nad hindavad 
riske, mis tekivad, kui võlgnik satub ühes 
või mitmes liikmesriigis rahalistesse 
raskustesse, või mis seonduvad raskustes 
oleva ettevõtte kasumliku tegevuse 
ülevõtmisega, ja kulu sellise ettevõtte 
restruktureerimisel, millel on tegevuskohti, 
võlausaldajaid või varasid teistes 
liikmesriikides, nagu on kõige ilmsem 
ettevõtete rahvusvaheliste kontsernide 
restruktureerimisel. Paljud investorid 
nimetavad muus riigis investeerimisest 
loobumise või äripartnerluse sõlmimata 
jätmise peamise põhjusena ebakindlust 
maksejõuetusnormides või ohtu, et võõras 
riigis kujuneb maksejõuetusmenetlus 
pikaks või keerukaks. Seega takistab 
selline ebakindlus kasutamast ettevõtete 
asutamise vabadust ja ettevõtluse 
edendamist ning kahjustab siseturu 
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nõuetekohast toimimist. Eriti just 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel 
ei ole enamasti vahendeid, millega 
piiriülese tegevusega kaasnevaid riske 
hinnata. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Nende erinevuste tulemusel ei ole 
liikmesriikides ühtseid laenu saamise 
tingimusi ega sissenõudmismäärasid. Hästi 
toimiva ühtse turu jaoks üldiselt ja eriti 
kapitaliturgude liidu toimimiseks on 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise menetluste valdkonna 
suurem ühtlustamine seega 
möödapääsmatu.

7. Nende erinevuste tulemusel ei ole 
liikmesriikides ühtseid laenu saamise 
tingimusi ega sissenõudmismäärasid. Hästi 
toimiva ühtse turu jaoks üldiselt ja eriti 
kapitaliturgude liidu toimimiseks, samuti 
majandustegevuse elujõulisuse 
tagamiseks ning seega töökohtade 
säilitamiseks ja loomiseks on 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise menetluste valdkonna 
suurem ühtlustamine möödapääsmatu. 
Ühtlasi aitaks suurem ühtlustatus veelgi 
rohkem kaasa liidu ühise äriõiguse 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) On jõutud äratundmisele, et kõiki 
restruktureerimistoiminguid, eelkõige 
suuremaid toiminguid, millel on 
märkimisväärne mõju, tuleks 
sidusrühmadele selgitada ja põhjendada, 
nagu ka eesmärkide saavutamiseks 
kavandatud meetmete valikut ning 
võimalikke variante. Ühtlasi tuleks tagada 
töötajate esindajate täielik ja asjakohane 
kaasamine kõigil tasanditel. Selgitus ja 
põhjendus tuleks koostada aegsasti, et 
võimaldada sidusrühmadel valmistuda 
konsultatsioonideks enne, kui ettevõte 
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teeb otsuse1 a.
_________________
1a Vastuvõetud tekst, P7_TA(2013)0005 
„Töötajate teavitamine ja nendega 
konsulteerimine ning restruktureerimise 
ettevalmistamine ja juhtimine“.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Eriti VKEdel peaks liidu tasandi 
sidusamast raamistikust palju kasu olema, 
kuna neil ei ole vajalikke vahendeid, et 
kanda suuri restruktureerimiskulusid või 
kasutada mõnes teises liikmesriigis 
kehtivaid tõhusamaid 
restruktureerimismenetlusi. VKEdel ei ole 
tihti, ja eriti siis kui nad on rahalistes 
raskustes, erialase nõu hankimiseks 
piisavalt vahendeid ning seetõttu tuleks 
ette näha varajase hoiatamise vahendid, 
mis võlgnikele märku annaks, et on vaja 
kiiresti tegutseda. Selleks et aidata sellistel 
ettevõtjatel restruktureerimiste kulusid 
madalal hoida, tuleks riigi tasandil välja 
töötada ja veebis kättesaadavaks teha 
restruktureerimise näidiskavad. 
Võlgnikud peaks saama neid oma 
vajaduste ning oma tegevuse eripärade 
kohaselt kasutada ja kohanda.

13. Ettevõtetel ja eriti VKEdel, mis 
esindavad 99 % kõigist liidu ettevõtetest, 
peaks liidu tasandi sidusamast raamistikust 
palju kasu olema, kuna neil on 
ebaproportsionaalselt suurem tõenäosus 
saada likvideeritud kui restruktureeritud 
ja nad peavad kandma piiriüleste 
menetluste korral suuremate ettevõtetega 
võrreldes kaks korda suuremaid kulusid 
kui riigisisese menetluse korral. VKEdel 
ja töötajate esindajatel ei ole tihti, ja eriti 
siis, kui nad on rahalistes raskustes, 
vajalikke vahendeid, et kanda suuri 
restruktureerimiskulusid või kasutada 
mõnes teises liikmesriigis kehtivaid 
tõhusamaid restruktureerimismenetlusi. 
Selleks et aidata sellistel ettevõtjatel 
restruktureerimiste kulusid madalal hoida, 
tuleks riigi tasandil välja töötada ja 
elektrooniliselt kättesaadavaks teha 
restruktureerimiskavade 
kontrollnimekirjad. Liikmesriigid peaksid 
kontrollnimekirjade koostamisel võtma 
eelkõige arvesse VKEde vajadusi ja 
eripärasid. Võttes arvesse VKEde piiratud 
vahendeid professionaalsete ekspertide 
palkamiseks, tuleks ette näha varajase 
hoiatamise vahendid, hoiatamaks 
võlgnikke, et on vaja tegutseda väga 
kiiresti.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Võlausaldajatel ja töötajatel peaks 
olema lubatud esitada alternatiivne 
restruktureerimiskava. Liikmesriigid 
peaksid määrama kindlaks tingimused, 
mille alusel nad saavad sellise kava 
esitada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13b) Suurema sidususe tagamiseks peaks 
komisjon kaaluma liidu 
maksejõuetusregistri loomist, mis tagaks 
võlausaldajatele suurema läbipaistvuse ja 
lihtsustaks juurdepääsu teabele, eeskätt 
VKEde ja töötajate jaoks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tarbijate ülemäärane võlgnevus on 
majanduslikus ja sotsiaalses plaanis väga 
murettekitav ning see on tihedalt seotud 
võlakoormuse vähendamisega. Lisaks ei 
ole tihti võimalik selgelt eristada ettevõtja 
võlgu tarbijana tema ärilistest võlgadest. 
Ettevõtjatele uue võimaluse andmise kord 
ei oleks kuigi tõhus, kui ettevõtja peaks 
äritegevuses ja eraisikuna kogunenud 
võlgade kustutamiseks läbima erinevad 
menetlused, millel on erinevad 
juurdepääsutingimused ja 
maksekohustustest vabastamise perioodid. 
Neil põhjustel ja kuigi käesolev direktiiv ei 
sisalda siduvaid õigusnorme tarbija 

(15) Tarbijate ülemäärane võlgnevus on 
majanduslikus ja sotsiaalses plaanis väga 
murettekitav ning see on tihedalt seotud 
võlakoormuse vähendamisega. Lisaks ei 
ole tihti võimalik selgelt eristada ettevõtja 
võlgu tarbijana tema ärilistest võlgadest. 
Ettevõtjatele uue võimaluse andmise kord 
ei oleks kuigi tõhus, kui ettevõtja peaks 
äritegevuses ja eraisikuna kogunenud 
võlgade kustutamiseks läbima erinevad 
menetlused, millel on erinevad 
juurdepääsutingimused ja 
maksekohustustest vabastamise perioodid. 
Neil põhjustel ja kuigi käesolev direktiiv ei 
sisalda siduvaid õigusnorme tarbija 
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ülemäärase võlgnevuse kohta, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kohaldada 
maksekohustustest vabastamise sätteid ka 
tarbijate suhtes.

ülemäärase võlgnevuse kohta, soovitatakse 
liikmesriikidel kohaldada esimesel 
võimalusel maksekohustustest vabastamise 
sätteid ka tarbijate suhtes.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Suurema selguse saavutamiseks 
peaksid liikmesriigid ja komisjon 
korraldama uuringu, et teha kindlaks 
peamised näitajad, mis iseloomustavad 
ülemäärast võlgnevust. Uuringu tulemusi 
arvestades peaksid liikmesriigid ja 
komisjon võtma meetmeid, et luua 
varajase hoiatamise vahendite süsteem 
seoses tarbijate ülemäärase võlgnevusega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mida varem võlgnik näeb, et tal on 
rahalised raskused ja ta saab vajalikke 
meetmeid võtta, seda suurem on tõenäosus, 
et eelseisev maksejõuetus suudetakse ära 
hoida või et juhul, kui ettevõtte elujõulisust 
ei ole võimalik taastada, läheb 
likvideerimine sujuvalt ja tõhusalt. 
Seepärast peaks saadaval olema selge teave 
võimalike ennetava restruktureerimise 
menetluste kohta, samuti varajase 
hoiatamise vahendid, et stimuleerida 
finantsraskuste ees seisvaid võlgnikke 
varakult vastumeetmeid võtma. 
Võimalikud varajase hoiatamise 
mehhanismid peaks hõlmama võlgniku või 
võlgniku juhtkonna raamatupidamis- ja 
järelevalvekohustusi, samuti laenulepingust 
tulenevaid aruandluskohustusi. Lisaks 
võiks siseriiklikus õiguses ette näha 

(16) Mida varem võlgnik, ettevõtja või 
töötajate esindaja näeb, et tal on rahalised 
raskused ja ta saab vajalikke meetmeid 
võtta, seda suurem on tõenäosus, et 
eelseisev maksejõuetus suudetakse ära 
hoida, või et juhul, kui ettevõtte 
elujõulisust ei ole võimalik taastada, läheb 
likvideerimine sujuvalt ja tõhusalt. 
Seepärast peaks saadaval olema selge teave 
võimalike ennetava restruktureerimise 
menetluste kohta, samuti varajase 
hoiatamise vahendid, et stimuleerida 
finantsraskuste ees seisvaid võlgnikke 
varakult vastumeetmeid võtma. 
Võimalikud varajase hoiatamise 
mehhanismid peaksid hõlmama võlgniku 
või võlgniku juhtkonna raamatupidamis- ja 
järelevalvekohustusi, samuti laenulepingust 
tulenevaid aruandluskohustusi. Lisaks 
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stiimulid või kohustuse, et asjakohast 
teavet valdavad kolmandad isikud, nagu 
raamatupidajad, ning maksu- ja 
sotsiaalkindlustusamet olukorra 
halvenemisest märku annaksid.

võiks siseriiklikus õiguses ette näha 
stiimulid või kohustuse, et asjakohast 
teavet valdavad kolmandad isikud, nagu 
raamatupidajad, ning maksu- ja 
sotsiaalkindlustusamet, annaksid olukorra 
halvenemisest märku. Töötajate 
esindajatel peaks olema juurdepääs 
asjakohasele teabele ning neile tuleks 
anda õigus teavitada teisi asjaomaseid 
isikuid. Liikmesriigid peaksid andma 
võimaluse kasutada teavitamiseks ja 
veebipõhiseks teabevahetuseks uut 
infotehnoloogiat ning nad peaksid andma 
teavet varajase hoiatamise süsteemi kohta 
selleks ette nähtud veebisaidil.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Varase hoiatamise etapp, mille 
eesmärk on ennetada kriisi puhkemist, on 
mõeldud selleks, et anda märku võlgnikul 
tekkivatest raskustest ning anda talle 
võimalus ettevõtte majanduslikke ja 
rahaprobleeme kiiresti analüüsida ja neile 
lahendus leida; selleks antakse mitu 
võimalust, mida võib kasutada 
vabatahtlikult, ilma et kirjutataks ette, 
kuidas toimida, ka ei ole tingimata vaja 
kolmandaid isikuid kriisist teavitada. 
Seetõttu on oluline jätta liikmesriikide 
otsustada, kas kohustusliku järelevalve 
sätteid tuleks kohaldada ainult VKEde 
suhtes, sest VKEd ei ole sageli suutelised 
iseseisvalt restruktureerimisprotsessi 
algatama, kuna nende konkurentsivõime 
on paljude tegurite tõttu väiksem, nt on 
nad liiga väikesed, neil ei ole tugevat 
juhtimissüsteemi, tõhusaid tööprotsesse, 
järelevalve- ega kavandamisvahendeid, 
ning neil on selleks väiksemad 
võimalused.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Võlgnikud peaksid saama kasutada 
restruktureerimise raamistikku, et tegeleda 
rahaliste raskustega juba varajases etapis, 
kui tundub tõenäoline, et nende 
maksejõuetust saaks veel ära hoida ning 
tagada äritegevuse jätkamise. 
Restruktureerimise raamistikku peaks 
saama kasutada enne, kui võlgnik muutub 
siseriikliku õiguse kohaselt maksejõuetuks, 
st enne, kui võlgnik vastab tingimustele, 
mille kohaselt algatatakse kõigi 
võlakohustuste suhtes 
maksejõuetusmenetlus, millega tavaliselt 
võlgnikule kaasneb täielik käsutuskeeld ja 
likvideerija määramine. Seega ei peaks 
elujõulisustesti tegema läbirääkimiste 
alustamise ja täitemeetmete peatamise 
võimaldamise eeltingimuseks. Pigem 
tuleks ettevõtja elujõulisuse hindamisel 
üldjuhul lähtuda mõjutatud võlausaldajate 
enamuse kokkuleppest oma nõudeid teatud 
osas muuta. Selleks aga, et vältida 
menetluste kuritarvitamist, peavad 
võlgniku rahalised raskused olema 
seostatud maksejõuetuse tõenäosusega ning 
restruktureerimiskava abil peaks olema 
võimalik võlgniku maksejõuetus ära hoida 
ja tagada ettevõtte elujõulisus.

(17) Võlgnikud peaksid saama kasutada 
restruktureerimise raamistikku, et tegeleda 
rahaliste raskustega juba varajases etapis, 
kui tundub tõenäoline, et nende 
maksejõuetust saaks veel ära hoida ning 
tagada äritegevuse jätkamise. 
Restruktureerimise raamistikku peaks 
saama kasutada enne, kui võlgnik muutub 
siseriikliku õiguse kohaselt maksejõuetuks, 
st enne, kui võlgnik vastab tingimustele, 
mille kohaselt algatatakse kõigi 
võlakohustuste suhtes 
maksejõuetusmenetlus, millega tavaliselt 
kaasneb võlgnikule täielik käsutuskeeld ja 
likvideerija määramine. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalik piirata juurdepääsu 
restruktureerimise võrgustikule seoses 
ettevõtetega, kelle suhtes on liikmesriigi 
kohus otsustanud, et nad on rikkunud 
raamatupidamiskohustusi. Samuti peaks 
liikmesriikidel olema võimalik anda 
võlausaldajate ja töötajate esindajate 
taotluse alusel juurdepääs 
restruktureerimise raamistikele. Seega ei 
peaks elujõulisustesti tegema 
läbirääkimiste alustamise ja täitemeetmete 
peatamise võimaldamise eeltingimuseks. 
Pigem tuleks ettevõtja elujõulisuse 
hindamisel üldjuhul lähtuda mõjutatud 
võlausaldajate enamuse kokkuleppest oma 
nõudeid teatud osas muuta. Selleks aga, et 
vältida menetluste kuritarvitamist, peavad 
võlgniku rahalised raskused olema 
seostatud maksejõuetuse tõenäosusega ning 
restruktureerimiskava abil peaks olema 
võimalik võlgniku maksejõuetus ära hoida 
ja tagada ettevõtte elujõulisus.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Raamatupidamiskohustuste täitmist 
peetakse tõhusaks vahendiks, et ettevõtted 
ja ettevõtjad mõistaksid, et nad ei suuda 
tõenäoliselt oma võlgu õigeaegselt tasuda. 
On asjakohane ette näha, et liikmesriigid 
võivad teha restruktureerimismenetlused 
kättesaadavaks üksnes 
raamatupidamiskohustusi täitvatele 
ettevõtetele ja ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tõhususe edendamiseks ning 
viivituste ja kulude vähendamiseks peaks 
siseriiklikud ennetava restruktureerimise 
raamistikud sisaldama paindlikke 
menetlusi, millega piirata õigus- või 
haldusasutuste sekkumine määrale, mis on 
vajalik ja proportsionaalne, et kaitsta 
võlausaldajate ja teiste tõenäoliselt 
mõjutatud huvitatud isikute huve. 
Üleliigsete kulude vältimiseks ja menetluse 
varase laadiga arvestamiseks peaks 
võlgnikele põhimõtteliselt jääma kontroll 
oma varade ning igapäevase äritegevuse 
üle. Restruktureerimise spetsialisti, st 
restruktureerimiskava üle peetavaid 
läbirääkimisi toetava vahendaja või 
võlgniku tegevust jälgiva pankrotihalduri 
määramine ei tohiks olla iga juhtumi puhul 
kohustuslik, vaid see otsus tuleks teha iga 
juhtumi puhul eraldi ja olenevalt olukorrast 
või võlgniku konkreetsetest vajadustest. 
Lisaks ei peaks restruktureerimise 
menetluse algatamine tingimata eeldama 

(18) Tõhususe edendamiseks ning 
viivituste ja kulude vähendamiseks peaksid 
siseriiklikud ennetava restruktureerimise 
raamistikud sisaldama paindlikke 
menetlusi, millega piirata õigus- või 
haldusasutuste sekkumine määrale, mis on 
vajalik ja proportsionaalne, et kaitsta 
võlausaldajate ja teiste tõenäoliselt 
mõjutatud huvitatud isikute huve. 
Üleliigsete kulude vältimiseks ja menetluse 
varase laadiga arvestamiseks peaks 
võlgnikele põhimõtteliselt jääma kontroll 
oma varade ning igapäevase äritegevuse 
üle. Restruktureerimise spetsialisti, st 
restruktureerimiskava üle peetavaid 
läbirääkimisi toetava vahendaja või 
võlgniku tegevust jälgiva pankrotihalduri 
määramine ei tohiks olla iga juhtumi puhul 
kohustuslik, vaid see otsus tuleks teha iga 
juhtumi puhul eraldi ja olenevalt olukorrast 
või võlgniku konkreetsetest vajadustest. 
Liikmesriigid peaksid määrama kindlaks 
tingimused, mille alusel nad ametisse 
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kohtuotsust, vaid menetlus võib olla 
mitteametlik, tingimusel et kolmandate 
isikute õigusi ei kahjustata. Sellegipoolest 
tuleks tagada teatav järelevalve, kui see on 
vajalik, et kaitsta ühe või mitme 
võlausaldaja või teise huvitatud isiku 
õigustatud huve. Seda võib olla vaja 
eelkõige siis, kui õigus- või haldusasutus 
võimaldab konkreetsete täitemeetmete 
üldise peatamise või kui tundub, et 
restruktureerimiskava tuleb eriarvamusele 
jäänud võlausaldajate rühmade suhtes 
kohustuslikuks muuta.

nimetatakse. Selline spetsialist tuleks 
siiski ametisse nimetada, juhul kui 
võimaldatakse peatamist, kui 
restruktureerimiskavale on vaja saada 
rühmadeülese kohustamisega õigus- või 
haldusasutuse kinnitus, kui seda nõuab 
võlgnik või enamik võlausaldajaid Lisaks 
ei peaks restruktureerimise menetluse 
algatamine tingimata eeldama kohtuotsust, 
vaid menetlus võib olla mitteametlik, 
tingimusel et kolmandate isikute õigusi ei 
kahjustata. Sellegipoolest tuleks tagada 
teatav järelevalve, kui see on vajalik, et 
kaitsta ühe või mitme võlausaldaja või 
teise huvitatud isiku õigustatud huve. Seda 
võib olla vaja eelkõige siis, kui õigus- või 
haldusasutus võimaldab konkreetsete 
täitemeetmete üldise peatamise või kui 
tundub, et restruktureerimiskava tuleb 
eriarvamusele jäänud võlausaldajate 
rühmade suhtes kohustuslikuks muuta. 
Liikmesriigid peaksid ka tagama, et 
töötajate esindajatele antakse selget ja 
läbipaistvat teavet.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võlgnikul peaks olema võimalus 
taotleda õigus- või haldusasutuselt 
konkreetsete täitemeetmete ajutist 
peatamist, millega peaks ühtlasi peatuma 
maksejõuetusmenetluse algatamise 
taotlemise kohustus, kui sellised meetmed 
võivad läbirääkimisi negatiivselt mõjutada 
ja halvendada võlgniku ettevõtte 
restruktureerimise võimalusi. Täitmise 
peatamine võib olla üldine, st kõiki 
võlausaldajaid hõlmav, või üksikutele 
võlausaldajatele suunatud. Selleks et 
tagada võlgniku ja võlausaldajate õiguste 
õiglane tasakaal, peaks maksimaalne 
võimaldatav peatamise aeg olema neli 

(19) Võlgnikul peaks olema võimalus 
taotleda õigus- või haldusasutuselt 
konkreetsete täitemeetmete ajutist 
peatamist, kui sellised meetmed võivad 
läbirääkimisi negatiivselt mõjutada ja 
halvendada võlgniku ettevõtte 
restruktureerimise võimalusi. Selline 
taotlus peaks olema võimalik ainult juhul, 
kui maksejõuetusavalduse esitamise 
kohustust ei ole veel tekkinud. Täitmise 
peatamine võib olla üldine, st kõiki 
võlausaldajaid hõlmav, või suunatud 
üksikutele võlausaldajatele, kuid vaid 
neile, kes osalevad läbirääkimistes. 
Selleks et tagada võlgniku ja võlausaldajate 



PE635.484/ 13

ET

kuud. Keerukas restruktureerimine võib 
aga olla aeganõudvam. Liikmesriigid 
võivad sellistel juhtudel otsustada, et 
õigus- või haldusasutus võib kõnealust 
perioodi pikendada, eeldusel et on tõendeid 
restruktureerimiskava üle peetavate 
läbirääkimiste edenemise kohta ning selle 
kohta, et võlausaldajaid ebaõiglaselt ei 
kahjustata. Täiendava ajapikenduse korral 
peaks õigus- või haldusasutus olema 
veendunud, et restruktureerimiskava 
vastuvõtmine on väga tõenäoline. 
Liikmesriigid peaksid selleks, et õigus- või 
haldusasutus saaks otsuse teha 
nõuetekohase aja jooksul, kehtestama 
peatamise algse kestuse pikendamise 
taotluse esitamiseks mõistliku tähtaja. Kui 
õigus- või haldusasutus ei tee täitmise 
peatamise pikendamise kohta otsust enne 
selle aegumist, peaks peatamise mõju 
lõppema peatamisaja kehtivuse viimase 
päeval. Õiguskindluse huvides peaks 
peatamise kogukestus piirduma 12 kuuga.

õiguste õiglane tasakaal, peaks 
maksimaalne võimaldatav peatamise aeg 
olema neli kuud. Keerukas 
restruktureerimine võib aga olla 
aeganõudvam. Liikmesriigid võivad 
sellistel juhtudel otsustada, et õigus- või 
haldusasutus võib kõnealust perioodi 
pikendada, eeldusel et on tõendeid 
restruktureerimiskava üle peetavate 
läbirääkimiste edenemise kohta ning selle 
kohta, et võlausaldajaid ebaõiglaselt ei 
kahjustata. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama peatamise pikendamiseks 
täiendavad tingimused. Täiendava 
ajapikenduse korral peaks õigus- või 
haldusasutus olema veendunud, et 
restruktureerimiskava vastuvõtmine on 
väga tõenäoline. Liikmesriigid peaksid 
selleks, et õigus- või haldusasutus saaks 
otsuse teha nõuetekohase aja jooksul, 
kehtestama peatamise algse kestuse 
pikendamise taotluse esitamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui õigus- või haldusasutus ei tee 
täitmise peatamise pikendamise kohta 
otsust enne selle aegumist, peaks peatamise 
mõju lõppema peatamisaja kehtivuse 
viimase päeval. Õiguskindluse huvides 
peaks peatamise kogukestus piirduma 
kümne kuuga. Kui aga ettevõte on viinud 
oma registrijärgse asukoha üle teise 
liikmesriiki peatamistaotluse esitamisele 
eelnenud kolme kuu jooksul, peaks kogu 
peatamisaja pikkus olema piiratud kahe 
kuuga.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Võlausaldajate huvide kahjustamise 
vältimise tagamiseks ei tohiks peatamist 
võimaldada või juba võimaldatud 
peatamist pikendada või tuleks peatamine 
lõpetada juhul, kui täitmise peatamisega 

(20) Võlausaldajate huvide kahjustamise 
vältimise tagamiseks ei tohiks peatamist 
võimaldada või juba võimaldatud 
peatamist pikendada või tuleks peatamine 
lõpetada juhul, kui täitmise peatamisega 
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võlausaldajaid ebaõiglaselt kahjustatakse. 
Võlausaldajate ebaõiglase kahjustamise 
tuvastamiseks võivad õigus- või 
haldusasutused arvestada seda, kas 
peatamine säilitaks pankrotivara 
koguväärtuse, kas võlgnik tegutseb 
pahauskselt või kahju tekitamise 
kavatsusega või tegutseb üldiselt vastuolus 
kõikide võlausaldajate õiguspäraste 
ootustega. Näiteks kahjustaks peatamine 
üksikut võlausaldajat või võlausaldajate 
rühma ebaõiglaselt juhul, kui peatamise 
tulemusel oleks nende nõuded oluliselt 
halvemas seisus võrreldes olukorraga, kui 
peatamist ei võimaldataks või kui 
võlausaldaja satub seeläbi halvemasse 
seisu kui teised samas olukorras olevad 
võlausaldajad.

võlausaldajaid ebaõiglaselt kahjustatakse 
või kui maksejõuetusmenetluse 
algatamise juriidiline kohustus on juba 
tekkinud. Võlausaldajate ebaõiglase 
kahjustamise tuvastamiseks võivad õigus- 
või haldusasutused arvestada seda, kas 
peatamine säilitaks pankrotivara 
koguväärtuse, kas võlgnik tegutseb 
pahauskselt või kahju tekitamise 
kavatsusega või tegutseb üldiselt vastuolus 
kõikide võlausaldajate õiguspäraste 
ootustega. Näiteks kahjustaks peatamine 
üksikut võlausaldajat või võlausaldajate 
rühma ebaõiglaselt juhul, kui peatamise 
tulemusel oleks nende nõuded oluliselt 
halvemas seisus võrreldes olukorraga, kui 
peatamist ei võimaldataks või kui 
võlausaldaja satub seeläbi halvemasse 
seisu kui teised samas olukorras olevad 
võlausaldajad.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Pärast seda, kui õigus- või 
haldusasutus on peatamise võimaldanud, 
peaks võlgnikel olema õigus peatamine 
vaidlustada. Võlausaldajatel peaks olema 
võimalik taotleda peatamise lõpetamist, kui 
peatamine ei ole restruktureerimiskava 
vastuvõtmisele kaasa aitamiseks enam 
vajalik, näiteks kuna on ilmne, et 
siseriikliku õiguse kohaselt nõutav 
võlausaldajate enamus restruktureerimist ei 
toeta.

(23) Pärast seda, kui õigus- või 
haldusasutus on peatamise võimaldanud, 
peaks võlgnikel olema õigus peatamine 
vaidlustada. Võlausaldajatel peaks olema 
võimalik taotleda peatamise lõpetamist, kui 
peatamine ei ole restruktureerimiskava 
vastuvõtmisele kaasa aitamiseks enam 
vajalik, näiteks kuna on ilmne, et 
siseriikliku õiguse kohaselt nõutav 
võlausaldajate enamus restruktureerimist ei 
toeta. Samuti peaks üksikutel 
võlausaldajal või võlausaldajate rühmal 
olema samasugune õigus peatamine 
vaidlustada, kui neid kahjustatakse kavas 
ebaõiglaselt või kui nad on haavatavad 
võlausaldajad, kellel on märkimisväärseid 
majandusraskusi.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kõikidel restruktureerimiskavast 
mõjutatud võlausaldajatel ja omakapitali 
omanikel, kui see on siseriiklikus õiguses 
lubatud, peaks olema õigus hääletada 
restruktureerimiskava vastuvõtmise üle. 
Isikutel, keda restruktureerimiskava ei 
mõjuta, ei peaks olema õigust kava üle 
hääletada, samuti ei peaks nende toetus 
olema nõutav kava vastuvõtmiseks. 
Hääletamine võib toimuda ametliku 
hääletuse vormis või seeläbi, et 
konsulteerides jõutakse kokkuleppele 
mõjutatud isikute nõutud enamusega. Siiski 
tuleks juhul, kui hääletamine toimus 
konsulteerimise teel kokkuleppe 
saavutamisega, pakkuda isikutele, kelle 
nõusolek ei osutunud vajalikuks, 
sellegipoolest võimalust osaleda 
restruktureerimiskavas.

(24) Kõikidel restruktureerimiskavast 
mõjutatud võlausaldajatel, sh töötajatel, ja 
omakapitali omanikel, kui see on 
siseriiklikus õiguses lubatud, peaks olema 
õigus hääletada restruktureerimiskava 
vastuvõtmise üle. Isikutel, keda 
restruktureerimiskava ei mõjuta, ei peaks 
olema õigust kava üle hääletada, samuti ei 
peaks nende toetus olema nõutav kava 
vastuvõtmiseks. Hääletamine võib toimuda 
ametliku hääletuse vormis või seeläbi, et 
konsulteerides jõutakse kokkuleppele 
mõjutatud isikute nõutud enamusega. Siiski 
tuleks juhul, kui hääletamine toimus 
konsulteerimise teel kokkuleppe 
saavutamisega, pakkuda isikutele, kelle 
nõusolek ei osutunud vajalikuks, 
sellegipoolest võimalust osaleda 
restruktureerimiskavas. Liikmesriigid 
peaksid ka tagama, et töötajad kinnitavad 
kava juhul, kui see muudab töökorraldust 
või lepingutingimusi, niivõrd kui 
siseriiklik õigus ja tavad seda 
võimaldavad.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tagada sisuliselt 
samalaadsete õiguste võrdne kohtlemine ja 
restruktureerimiskavade vastuvõtmine ilma 
mõjutatud isikute õigusi ebaõiglaselt 
kahjustamata, tuleks mõjutatud isikute 
kohtlemisel lähtuda eraldi rühmadest, mis 
vastavad siseriikliku õiguse kohastele 
rühmade moodustamise kriteeriumidele. 

(25) Selleks et tagada sisuliselt 
samalaadsete õiguste võrdne kohtlemine ja 
restruktureerimiskavade vastuvõtmine ilma 
mõjutatud isikute õigusi ebaõiglaselt 
kahjustamata, tuleks mõjutatud isikute 
kohtlemisel lähtuda eraldi rühmadest, mis 
vastavad siseriikliku õiguse kohastele 
rühmade moodustamise kriteeriumidele. 
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Igal juhul tuleb kohtlemisel alati 
erinevatesse rühmadesse arvata tagatud ja 
tagamata nõudega võlausaldajad. 
Siseriiklikus õiguses võib olla sätestatud, et 
tagatud nõuded võib tagatise väärtuste 
hindamise alusel jagada tagatud ja 
tagamata nõueteks. Siseriiklikus õiguses 
võivad olla sätestatud ka rühmade 
moodustamist soodustavad erinormid, et 
mitmekesise portfellita või muidu eriti 
haavatavaid võlausaldajaid, nagu töötajad 
või väiketarnijad, selliste rühmade 
moodustamisega aidata. Siseriikliku 
õigusega tuleks igal juhul tagada, et 
rühmade moodustamisel käsitletaks piisava 
põhjalikkusega kõiki olulisi asjaolusid, 
näiteks seotud isikute nõudeid, samuti 
tuleb ette näha tingimuslikke nõudeid ja 
vaidlustatud nõudeid reguleerivad normid. 
Õigus- või haldusasutus peaks rühmade 
moodustamist kontrollima pärast 
restruktureerimiskava kinnitamiseks 
esitamist, kuid liikmesriigid võivad 
sätestada, et õigus- või haldusasutus võib 
rühmade moodustamist kontrollida ka juba 
varasemas etapis, kui kava esitaja nõu või 
juhendamist soovib.

Töötajaid tuleks käsitada eraldi rühmana, 
kui kava neid mõjutab. Igal juhul tuleb 
kohtlemisel alati erinevatesse rühmadesse 
arvata tagatud ja tagamata nõudega 
võlausaldajad. Siseriiklikus õiguses võib 
olla sätestatud, et tagatud nõuded võib 
tagatise väärtuste hindamise alusel jagada 
tagatud ja tagamata nõueteks. Siseriiklikus 
õiguses võivad olla sätestatud ka rühmade 
moodustamist soodustavad erinormid, et 
mitmekesise portfellita või muidu eriti 
haavatavaid võlausaldajaid, nagu töötajad 
või väiketarnijad, selliste rühmade 
moodustamisega aidata. Siseriikliku 
õigusega tuleks igal juhul tagada, et 
rühmade moodustamisel käsitletaks piisava 
põhjalikkusega kõiki olulisi asjaolusid, 
näiteks seotud isikute nõudeid, samuti 
tuleb ette näha tingimuslikke nõudeid ja 
vaidlustatud nõudeid reguleerivad normid. 
Õigus- või haldusasutus peaks rühmade 
moodustamist kontrollima pärast 
restruktureerimiskava kinnitamiseks 
esitamist, kuid liikmesriigid võivad 
sätestada, et õigus- või haldusasutus võib 
rühmade moodustamist kontrollida ka juba 
varasemas etapis, kui kava esitaja nõu või 
juhendamist soovib.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Siseriiklikus õiguses tuleks 
kehtestada nõutavad enamused, millega 
tagada, et rühma mõjutatud isikute 
vähemus ei saaks takistada sellise 
restruktureerimiskava vastuvõtmist, 
millega ei kahjustata ebaõiglaselt nende 
õigusi ja huvisid. Kui tagatud nõuetega 
võlausaldajaid, kes jäid eriarvamusele, ei 
seoks häälteenamuse nõue, ei oleks 
varajane restruktureerimine paljudel 
juhtudel võimalik, sh muidu elujõulise 

(26) Siseriiklikus õiguses tuleks 
kehtestada nõutavad enamused, millega 
tagada, et rühma mõjutatud isikute 
vähemus ei saaks takistada sellise 
restruktureerimiskava vastuvõtmist, 
millega ei kahjustata ebaõiglaselt nende 
õigusi ja huvisid. Kui tagatud nõuetega 
võlausaldajaid, kes jäid eriarvamusele, ei 
seoks häälteenamuse nõue, ei oleks 
varajane restruktureerimine paljudel 
juhtudel võimalik, sh muidu elujõulise 
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ettevõtte rahalise restruktureerimise 
vajaduse korral. Selleks et tagada 
restruktureerimiskava vastuvõtmisel 
isikute sõnaõiguse proportsionaalsus 
nende panusega ettevõttes, peaks nõutav 
enamus põhinema vastava rühma 
võlausaldajate nõuete või omakapitali 
omanike huvide summal.

ettevõtte rahalise restruktureerimise 
vajaduse korral. Selleks et tagada kõigi 
isikute õiglane kohtlemine 
restruktureerimiskava vastuvõtmisel, 
peaks nõutav enamus esindama nii vastava 
rühma võlausaldajate nõuete või 
omakapitali omanike huvide summale 
vastavat enamust kui ka kõnealusesse 
rühma kuuluvate võlausaldajate enamust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Alati tuleks vastuvõetuks lugeda 
restruktureerimiskava, mida toetab iga 
mõjutatud rühma nõutav enamus, kuid 
õigus- või haldusasutus võib kinnitada ka 
restruktureerimiskava, mida ei toeta iga 
mõjutatud rühma nõutav enamus, kui seda 
kava toetab vähemalt üks mõjutatud 
võlausaldajate rühm ja eriarvamusele 
jäänud rühmi esitatud kavas ebaõiglaselt ei 
kahjusta (rühmadeülese kohustamise 
mehhanism). Eeskätt tuleks kavas järgida 
absoluutse eelisõiguse reeglit, millega 
tagatakse, et enne kui allutatum rühm 
jaotamisest osa saab või 
restruktureerimiskavas positsiooni 
kuigivõrd säilitab, tehakse täies ulatuses 
väljamakse eriarvamusele jäänud 
võlausaldajate rühmale. Absoluutse 
eelisõiguse reegel on vundament, millele 
restruktureerimisel võlausaldajate vahel 
väärtuse jagamisel tugineda. Absoluutse 
eelisõiguse reeglist järeldub, et ükski 
võlausaldajate rühm ei saa ega säilita 
restruktureerimiskavaga majanduslikke 
väärtusi ega hüvesid, mis on sellise rühma 
nõuete või huvide kogusummast suurem. 
Absoluutse eelisõiguse reegel võimaldab 
restruktureeritava ettevõtte 
kapitalistruktuuri võrdlemisel määrata 
kindlaks restruktureerimiskavas isikute 

(28) Alati tuleks vastuvõetuks lugeda 
restruktureerimiskava, mida toetab iga 
mõjutatud rühma nõutav enamus ning 
enamik võlausaldajaid, kuid õigus- või 
haldusasutus võib kinnitada ka 
restruktureerimiskava, mida ei toeta nõutav 
enamus, kui seda kava toetab enamik 
mõjutatud võlausaldajaid ja eriarvamusele 
jäänud rühmi esitatud kavas ebaõiglaselt ei 
kahjusta (rühmadeülese kohustamise 
mehhanism). Selline kinnitus peaks olema 
nõutav ka siis, kui kava kohaselt kaotab 
töö rohkem kui 25 % töötajatest. Eeskätt 
tuleks kavas järgida absoluutse eelisõiguse 
reeglit, millega tagatakse, et enne kui 
allutatum rühm jaotamisest osa saab või 
restruktureerimiskavas positsiooni 
kuigivõrd säilitab, tehakse täies ulatuses 
väljamakse eriarvamusele jäänud 
võlausaldajate rühmale. Absoluutse 
eelisõiguse reegel on vundament, millele 
restruktureerimisel võlausaldajate vahel 
väärtuse jagamisel tugineda. Absoluutse 
eelisõiguse reeglist järeldub, et ükski 
võlausaldajate rühm ei saa ega säilita 
restruktureerimiskavaga majanduslikke 
väärtusi ega hüvesid, mis on sellise rühma 
nõuete või huvide kogusummast suurem. 
Absoluutse eelisõiguse reegel võimaldab 
restruktureeritava ettevõtte 
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saadava väärtuse jaotuse, mis lähtub 
ettevõtte väärtusest tema tegevuse 
jätkuvuse korral.

kapitalistruktuuri võrdlemisel määrata 
kindlaks restruktureerimiskavas isikute 
saadava väärtuse jaotuse, mis lähtub 
ettevõtte väärtusest tema tegevuse 
jätkuvuse korral. Ka peaks kinnituse 
saamise tingimuseks olema töötajate 
esindajate nõuetekohane teavitamine.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Aktsionäride ja teiste omakapitali 
omanike õigustatud huvisid tuleb kaitsta, 
kuid liikmesriigid peaks tagama, et 
aktsionärid ei saa põhjendamatult ära hoida 
selliste restruktureerimiskavade 
vastuvõtmist, mille abil võlgnik saaks taas 
elujõuliseks. Näiteks ei tohiks 
restruktureerimiskava vastuvõtmine 
sõltuda OTM-omakapitali omanike 
nõusolekust, täpsemalt sellistest 
omakapitali omanikest, kes ettevõtte 
väärtuse hindamise tulemusel ei saaks 
likvideerimise tavapärase järjestuse korral 
väljamakseid ega muid hüvitisi. 
Liikmesriigid võivad selle eesmärgi 
saavutamiseks kasutada erinevaid 
vahendeid, näiteks mitte anda omakapitali 
omanikele õigust restruktureerimiskava üle 
hääletada. Siiski peaks juhul, kui 
omakapitali omanikel on õigus 
restruktureerimiskava üle hääletada, õigus- 
või haldusasutusel olema võimalik 
rühmadeülese kohustamise mehhanismi 
kaudu kava kinnitada hoolimata ühe või 
mitme omakapitali omanike rühma 
eriarvamusest. Kui erinevatel aktsionäride 
rühmadel on erinevad õigused, on 
võimalik, et on vaja moodustada rohkem 
omakapitali omanike rühmi. Sellistel 
tingimustel ei pruugi restruktureerimisest 
olla huvitatud VKEde omakapitali 
omanikud, kes ei ole pelgalt investorid, 
vaid on ettevõtte omanikud ja panustavad 
ettevõttesse muul viisil, näiteks 

(29) Aktsionäride ja teiste omakapitali 
omanike õigustatud huvisid tuleb kaitsta, 
kuid liikmesriigid peaks tagama, et 
aktsionärid ei saa põhjendamatult ära hoida 
selliste restruktureerimiskavade 
vastuvõtmist, mille abil võlgnik saaks taas 
elujõuliseks ja mida toetab enamik rühmi. 
Näiteks ei tohiks restruktureerimiskava 
vastuvõtmine sõltuda OTM-omakapitali 
omanike nõusolekust, täpsemalt sellistest 
omakapitali omanikest, kes ettevõtte 
väärtuse hindamise tulemusel ei saaks 
likvideerimise tavapärase järjestuse korral 
väljamakseid ega muid hüvitisi. 
Liikmesriigid võivad selle eesmärgi 
saavutamiseks kasutada erinevaid 
vahendeid, näiteks mitte anda omakapitali 
omanikele õigust restruktureerimiskava üle 
hääletada. Siiski peaks juhul, kui 
omakapitali omanikel on õigus 
restruktureerimiskava üle hääletada, õigus- 
või haldusasutusel olema võimalik 
rühmadeülese kohustamise mehhanismi 
kaudu kava kinnitada hoolimata ühe või 
mitme omakapitali omanike rühma 
eriarvamusest. Kui erinevatel aktsionäride 
rühmadel on erinevad õigused, on 
võimalik, et on vaja moodustada rohkem 
omakapitali omanike rühmi. Sellistel 
tingimustel ei pruugi restruktureerimisest 
olla huvitatud VKEde omakapitali 
omanikud, kes ei ole pelgalt investorid, 
vaid on ettevõtte omanikud ja panustavad 
ettevõttesse muul viisil, näiteks 
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juhtimiskogemustega. Sel põhjusel peaks 
rühmadeülese kohustamise mehhanismi 
kasutamine jääma kava esitaja otsustada.

juhtimiskogemustega. Sel põhjusel peaks 
rühmadeülese kohustamise mehhanismi 
kasutamine jääma kava esitaja otsustada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29a) Kava rakendamise eesmärgil tuleks 
restruktureerimiskavaga anda VKEde 
omakapitali omanikele võimalus osaleda 
restruktureerimises muu kui rahalise 
abiga, näiteks kasutades oma kogemusi, 
mainet või ärikontakte.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Restruktureerimiskava edu võib tihti 
oleneda sellest, kas ette on nähtud piisavad 
rahalised vahendid, et toetada esiteks 
ettevõtte tegevust restruktureerimise üle 
läbirääkimiste pidamise ajal ja seejärel 
pärast kava kinnitamist kava rakendamist. 
Seetõttu ei tuleks uut rahastamist ega 
vaherahastamist käsitleda vara 
tagasivõitmise meetmena, millega 
soovitakse selline rahastamine tunnistada 
järgnevates maksejõuetusmenetlustes 
kõikide võlausaldajate huvisid kahjustava 
toiminguna tühiseks, tühistatavaks või 
mittetäidetavaks. Siseriiklik 
maksejõuetusõigus, milles on kehtestatud 
vara tagasivõitmise meetmed puhuks, kui 
võlgnik jääb lõpuks maksejõuetuks, või 
sätestatud, et rahalistes raskustes 
võlgnikele laenu andmise eest võib uutele 
laenuandjatele kehtestada tsiviil-, haldus- 
või kriminaalkaristusi, seab ohtu 
restruktureerimiskava läbirääkimiste ja 
rakendamise eduks vajaliku rahastuse 

(31) Restruktureerimiskava edu võib tihti 
oleneda sellest, kas ette on nähtud piisavad 
rahalised vahendid, et toetada esiteks 
ettevõtte tegevust restruktureerimise üle 
läbirääkimiste pidamise ajal ja seejärel 
pärast kava kinnitamist kava rakendamist. 
Seetõttu ei tuleks uut rahastamist ega 
vaherahastamist käsitleda vara 
tagasivõitmise meetmena, millega 
soovitakse selline rahastamine tunnistada 
järgnevates maksejõuetusmenetlustes 
kõikide võlausaldajate huvisid kahjustava 
toiminguna tühiseks, tühistatavaks või 
mittetäidetavaks. Siseriiklik 
maksejõuetusõigus, milles on kehtestatud 
vara tagasivõitmise meetmed puhuks, kui 
võlgnik jääb lõpuks maksejõuetuks, või 
sätestatud, et rahalistes raskustes 
võlgnikele laenu andmise eest võib uutele 
laenuandjatele kehtestada tsiviil-, haldus- 
või kriminaalkaristusi, seab ohtu 
restruktureerimiskava läbirääkimiste ja 
rakendamise eduks vajaliku rahastuse 



PE635.484/ 20

ET

leidmise. Erinevalt uuest rahastamisest, 
mille peaks restruktureerimiskava osana 
kinnitama õigus- või haldusasutus, ei ole 
vaherahastamise pikendamise korral 
pooltel teada, kas kava lõpuks kinnitatakse 
või mitte. Vaherahastamise kaitse 
piiramine juhtudega, kui kava võtavad 
vastu võlausaldajad või kinnitab õigus- või 
haldusasutus, ei soosiks vaherahastamise 
pakkumist. Võimaliku kuritarvitamise 
vältimiseks tuleks kaitsta üksnes 
rahastamist, mis on kuni kõnealuse kava 
kinnitamiseni mõistlikult ja viivitamatult 
vajalik, et võlgniku ettevõte saaks edasi 
tegutseda, või selle ettevõtte väärtuse 
säilitamiseks või suurendamiseks. 
Vaherahastamise ja uue rahastamise korral 
tuleb kaitset pakkuda vähemalt vara 
tagasivõitmise meetmete ja isikliku 
vastutuse eest. Siiski võib selleks, et 
julgustada uusi laenuandjaid kandma 
rahalistes raskustes elujõulisesse 
võlgnikku investeerimisega kaasnevat 
suuremat riski, osutuda vajalikuks 
täiendavate stiimulite kasutamine, näiteks 
järgnevates maksejõuetusmenetlustes 
sellisele rahastamisele vähemalt tagamata 
nõuete ees eelisõiguse andmine.

leidmise. Erinevalt uuest rahastamisest, 
mille peaks restruktureerimiskava osana 
kinnitama õigus- või haldusasutus, ei ole 
vaherahastamise pikendamise korral 
pooltel teada, kas kava lõpuks kinnitatakse 
või mitte. Vaherahastamise kaitse 
piiramine juhtudega, kus kava võtavad 
vastu võlausaldajad või kinnitab õigus- või 
haldusasutus, ei soosiks vaherahastamise 
pakkumist. Võimaliku kuritarvitamise 
vältimiseks tuleks kaitsta üksnes 
rahastamist, mis on kuni kõnealuse kava 
kinnitamiseni mõistlikult ja viivitamatult 
vajalik, et võlgniku ettevõte saaks edasi 
tegutseda, või selle ettevõtte väärtuse 
säilitamiseks või suurendamiseks. 
Vaherahastamise ja uue rahastamise korral 
tuleb kaitset pakkuda vähemalt vara 
tagasivõitmise meetmete ja isikliku 
vastutuse eest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Huvitatud mõjutatud isikutel peaks 
olema võimalik restruktureerimiskava 
kinnitav otsus vaidlustada. Selleks et 
tagada kava mõjusus, vähendada 
ebakindlust ja vältida põhjendamatuid 
viivitusi, ei tohiks vaidlustamisel siiski olla 
restruktureerimiskava rakendamist peatavat 
toimet. Kui on tuvastatud, et vähemuses 
olevaid võlausaldajaid on kavaga 
põhjendamatult kahjustatud, peaks 
liikmesriigid kaaluma kava kõrvalejätmise 
alternatiivina võimalust näha eriarvamusele 
jäänud võlausaldajatele ette võlgniku või 

(32) Huvitatud mõjutatud isikutel peaks 
olema võimalik restruktureerimiskava 
kinnitav otsus vaidlustada. Selleks et 
tagada restruktureerimiskava mõjusus, 
vähendada ebakindlust ja vältida 
põhjendamatuid viivitusi, ei tohiks 
vaidlustamisel siiski olla 
restruktureerimiskava rakendamist peatavat 
toimet. Kui on tuvastatud, et vähemuses 
olevaid võlausaldajaid on kavaga 
põhjendamatult kahjustatud, peaks 
liikmesriigid kaaluma 
restruktureerimiskava kõrvalejätmise 
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kava poolt hääletanud võlausaldajate 
makstav rahaline hüvitis.

alternatiivina võimalust näha eriarvamusele 
jäänud võlausaldajatele ette võlgniku või 
kava poolt hääletanud 
võlausaldajate(töötajate rühm välja 
arvatud) makstav rahaline hüvitis.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Ennetava restruktureerimise 
menetluste ajal peaks töötajatel olema 
täielik tööõiguse kaitse. Eeskätt ei piirata 
käesoleva direktiiviga töötajate õigusi, mis 
on neile tagatud nõukogu direktiiviga 
98/59/EÜ,68 nõukogu direktiiviga 
2001/23/EÜ,69 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/14/EÜ,70 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2008/94/EÜ71 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2009/38/EÜ72. Eespool nimetatud 
direktiive rakendavast siseriiklikust 
õigusest tulenevad töötajate teavitamise ja 
ärakuulamise kohustused kehtivad endiselt 
täies ulatuses. See hõlmab kohustust 
teavitada töötajate esindajaid otsusest 
kasutada ennetava restruktureerimise 
raamistikku kooskõlas direktiiviga 
2002/14/EÜ. Töötajate kaitse sobiva 
taseme tagamise vajadust arvestades 
peaksid liikmesriigid direktiivi 
2008/94/EÜ määratlusele vastavad 
töötajate rahuldamata nõuded 
põhimõtteliselt täitmise peatamisest välja 
arvama olenemata sellest, kas need nõuded 
on tekkinud enne peatamise võimaldamist 
või tekivad pärast seda. Selline peatamine 
peaks olema lubatud üksnes sellise summa 
ja ajavahemiku piires, mille ulatuses 
selliste nõuete tasumine on tõhusalt tagatud 
muude siseriikliku õiguse vahenditega. Kui 
liikmesriigid direktiivis 2008/94/EÜ 
sätestatud rahuldamata nõuete 

(34) Ennetava restruktureerimise 
menetluste ajal peaks töötajatel olema 
täielik tööõiguse kaitse. Eeskätt ei piirata 
käesoleva direktiiviga töötajate õigusi, mis 
on neile tagatud nõukogu direktiiviga 
98/59/EÜ,68 nõukogu direktiiviga 
2001/23/EÜ,69 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/14/EÜ,70 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2008/94/EÜ71 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2009/38/EÜ72. Eespool nimetatud 
direktiive rakendavast siseriiklikust 
õigusest tulenevad töötajate teavitamise ja 
ärakuulamise kohustused kehtivad endiselt 
täies ulatuses. See hõlmab kohustust 
teavitada töötajate esindajaid otsusest 
kasutada ennetava restruktureerimise 
raamistikku kooskõlas direktiiviga 
2002/14/EÜ. Töötajate kaitse sobiva 
taseme tagamise vajadust arvestades 
peaksid liikmesriigid olema kohustatud 
töötajate rahuldamata nõuded täitmise 
peatamisest välja arvama, olenemata 
sellest, kas need nõuded on tekkinud enne 
peatamise võimaldamist või tekivad pärast 
seda. Selline peatamine peaks olema 
lubatud üksnes sellise summa ja 
ajavahemiku piires, mille ulatuses selliste 
nõuete tasumine on sarnasel tasemel 
tõhusalt tagatud muude siseriikliku õiguse 
vahenditega. Kui siseriikliku õiguse 
kohaselt on garantiiasutuste vastusele 
kehtestatud tagamise kestuse või 
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väljamaksmise tagamist laiendades 
hõlmavad käesoleva direktiiviga 
kehtestatud ennetava restruktureerimise 
menetlused, ei ole täitmise peatamisest 
töötajate nõuete väljaarvamine enam 
tagatise ulatuse piires õigustatud. Kui 
siseriikliku õiguse kohaselt on 
garantiiasutuste vastusele kehtestatud 
tagamise kestuse või töötajatele makstava 
summa suhtes piirangud, peaks töötajad 
saama nõuda nõuete täitmist puudujääva 
osa ulatuses ka täitmise peatamise ajal.

töötajatele makstava summa suhtes 
piirangud, peaks töötajad saama nõuda 
nõuete täitmist puudujääva osa ulatuses ka 
täitmise peatamise ajal.

__________________ __________________
68 Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 225, 12.8.1998, 
lk 16).

68 Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 225, 12.8.1998, 
lk 16).

69 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16).

69 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16).

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/14/EÜ, 
millega kehtestatakse töötajate teavitamise 
ja nõustamise üldraamistik Euroopa 
Ühenduses (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29).

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/14/EÜ, 
millega kehtestatakse töötajate teavitamise 
ja nõustamise üldraamistik Euroopa 
Ühenduses (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29).

71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ 
töötajate kaitse kohta tööandja 
maksejõuetuse korral (ELT L 283, 
28.10.2008, lk 36).

71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ 
töötajate kaitse kohta tööandja 
maksejõuetuse korral (ELT L 283, 
28.10.2008, lk 36).

72 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides (ELT L 122, 16.5.2009, lk 
28).

72 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides (ELT L 122, 16.5.2009, lk 
28).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv



PE635.484/ 23

ET

Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Töötajatele ja nende esindajatele 
tuleks esitada kõik dokumendid ja kogu 
teave kavandatava restruktureerimiskava 
kohta, et neil oleks võimalik eri 
stsenaariume põhjalikult hinnata. Ka 
tuleks töötajatel ja nende esindajatel 
võimaldada osaleda kava koostamisel 
aktiivselt kõigis konsulteerimise ja 
kinnitamise etappides ning neile tuleks 
tagada võimalus saada restruktureerimise 
kohta eksperdi nõuandeid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kui restruktureerimiskavas nähakse 
ette ettevõtja või ettevõtte osa üleminek, 
siis tuleks töölepingust või töösuhtest 
töötajatele tulenevaid õigusi, muu hulgas 
eelkõige õigust saada palka, kaitsta 
kooskõlas direktiivi 2001/23/EÜ artiklitega 
3 ja 4, piiramata maksejõuetusmenetluse 
korral kõnealuse direktiivi artikli 5 
kohaselt kohaldatavaid erinorme ning 
eelkõige kõnealuse direktiivi artikli 5 
lõikes 2 lubatud võimalusi. Lisaks 
direktiiviga 2002/14/EÜ tagatud õigusele 
saada teavet ja olla ärakuulatud ning seda 
õigust mõjutamata, sh kokkuleppe 
saavutamise eesmärgil selliste otsuste 
asjus, mis võivad põhjustada olulisi 
muutusi töökorralduses või lepingusuhetes, 
peaks restruktureerimiskavast mõjutatud 
töötajatel olema käesoleva direktiivi 
kohaselt õigus kava üle hääletada. 
Liikmesriigid võivad otsustada, et 
restruktureerimiskava üle hääletamisel on 
töötajad teistest võlausaldajate rühmadest 
eraldiseisvas rühmas.

(35) Kui restruktureerimiskavas nähakse 
ette ettevõtja või ettevõtte osa üleminek, 
siis tuleks töölepingust või töösuhtest 
töötajatele tulenevaid õigusi, muu hulgas 
eelkõige õigust saada palka, kaitsta 
kooskõlas direktiivi 2001/23/EÜ artiklitega 
3 ja 4, kusjuures kõnealuse direktiivi 
artiklit 5 peaks olema võimalik kohaldada 
ainult maksejõuetuse ja mitte 
restruktureerimiskava korral. Lisaks 
direktiiviga 2002/14/EÜ tagatud õigusele 
saada teavet ja olla ärakuulatud ning seda 
õigust mõjutamata, sh kokkuleppe 
saavutamise eesmärgil selliste otsuste 
asjus, mis võivad põhjustada olulisi 
muutusi töökorralduses või lepingusuhetes, 
peaks restruktureerimiskavast mõjutatud 
töötajatel olema käesoleva direktiivi 
kohaselt õigus kava üle hääletada ning 
nende heakskiit peaks olema kava 
kinnitamiseks siduv. Liikmesriigid peaksid 
paigutama töötajad restruktureerimiskava 
üle hääletamisel teistest võlausaldajate 
rühmadest eraldiseisvasse rühma ning 
tagama selle, et sellele rühmale antakse 
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eesõigus.

Selgitus

Direktiivi 2001/23/EÜ artiklit 5 kohaldatakse juhul, „kui võõrandaja vastu on algatatud 
pankrotimenetlus või analoogiline maksejõuetusmenetlus võõrandaja varade 
likvideerimiseks“, ning seda ei saa kohaldada restruktureerimiskava suhtes.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35a) Kõiki kavandatud 
restruktureerimistoiminguid tuleks 
töötajate esindajatele igakülgselt selgitada 
ja neile tuleks kavandatud 
restruktureerimise kohta teavet anda, et 
neil oleks võimalik olukorda põhjalikult 
hinnata ning teha vajaduse korral 
konsultatsioonideks ettevalmistusi.1a

_________________
1a Vastuvõetud tekstid P7_TA(2013)0005 
„Töötajate teavitamine ja nendega 
konsulteerimine ning restruktureerimise 
ettevalmistamine ja juhtimine“.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Ennetava restruktureerimise 
jätkuvaks edendamiseks on oluline tagada, 
et direktoreid ei kallutataks mõistlike 
äriotsuste tegemata jätmisele ega mõistlike 
äririskide võtmata jätmisele, eriti 
olukorras, kus seeläbi paraneks 
potentsiaalselt elujõuliste ettevõtete 
restruktureerimise väljavaade. Kui 
ettevõtja on rahalistes raskustes, peaks 
direktorid astuma vajalikke samme, milleks 
võib näiteks olla erialase nõu küsimine, sh 

(36) Ennetava restruktureerimise 
jätkuvaks edendamiseks on oluline tagada, 
et direktoreid ja ettevõtjaid ei kallutataks 
mõistlike äriotsuste tegemata jätmisele ega 
mõistlike äririskide võtmata jätmisele, eriti 
olukorras, kus seeläbi paraneks 
potentsiaalselt elujõuliste ettevõtete 
restruktureerimise väljavaade. Kui 
ettevõtja on rahalistes raskustes, peaks 
direktorid astuma vajalikke samme, milleks 
võib näiteks olla erialase nõu küsimine, sh 
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restruktureerimise ja maksejõuetuse asjus 
või kasutades vajaduse korral varajase 
hoiatamise vahendeid; kaitstes äriühingu 
varasid, et väärtus oleks maksimaalne ja 
peamiste varade kaotus ärahoitud; 
vaadates üle ettevõtte struktuuri ja 
ülesanded, et kontrollida elujõulisust ja 
vähendada kulutusi; mitte kohustades 
äriühingut sellist laadi tehinguteks, mille 
suhtes võidakse kohaldada vara 
tagasivõitmist, v.a kui selleks on piisav 
majanduslik põhjendus; jätkates kauplemist 
neil juhtudel, kui see on tegevuse jätkuvuse 
maksimeerimise seisukohast põhjendatud; 
pidades võlausaldajatega läbirääkimisi ja 
algatades ennetava restruktureerimise 
menetlused. Kui võlgnikku ähvardab 
maksejõuetus, on samuti oluline, et 
võlausaldajate õigustatud huvid oleks 
kaitstud võlgniku pankrotivara koosseisu 
mõjutada võivate juhtkonna otsuste eest, 
eriti kui nende otsuste mõjul võib 
restruktureerimiseks saadaval oleva või 
võlausaldajatele jaotatava võimaliku vara 
väärtus veelgi väheneda. Seetõttu on vaja, 
et sellises olukorras direktorid väldiksid 
igasugust tahtlikku või raskest hooletusest 
tingitud tegevust, mille tulemusel nad 
saavad sidusrühmade arvelt kasu, lepivad 
kokku tegelikust väärtusest odavama 
hinnaga tehingutes või võtavad meetmeid, 
mille tulemusel üht või mitut sidusrühma 
eelistatakse ebaõiglaselt teistele. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisel on direktorid 
isikud, kes vastutavad äriühingu juhtimise 
otsuste tegemise eest.

restruktureerimise ja maksejõuetuse asjus, 
või kasutades vajaduse korral varajase 
hoiatamise vahendeid, kaitstes äriühingu 
varasid, et väärtus oleks maksimaalne ja 
peamiste varade kaotus ära hoitud, 
vaadates üle ettevõtte struktuuri ja 
ülesanded, et kontrollida elujõulisust ja 
vähendada kulutusi, mitte kohustades 
äriühingut sellist laadi tehinguteks, mille 
suhtes võidakse kohaldada vara 
tagasivõitmist, v.a kui selleks on piisav 
majanduslik põhjendus, jätkates kauplemist 
neil juhtudel, kui see on tegevuse jätkuvuse 
maksimeerimise seisukohast põhjendatud, 
pidades võlausaldajatega läbirääkimisi ja 
algatades ennetava restruktureerimise 
menetlused. Direktorid peaksid täitma ka 
kõiki oma kohustusi võlausaldajate, 
töötajate esindajate ja teiste sidusrühmade 
ees. Kui võlgnikku ähvardab maksejõuetus, 
on samuti oluline, et võlausaldajate 
õigustatud huvid oleks kaitstud võlgniku 
pankrotivara koosseisu mõjutada võivate 
juhtkonna otsuste eest, eriti kui nende 
otsuste mõjul võib restruktureerimiseks 
saadaval oleva või võlausaldajatele 
jaotatava võimaliku vara väärtus veelgi 
väheneda. Seetõttu on vaja, et direktorid 
väldiksid sellises olukorras igasugust 
tahtlikku või raskest hooletusest tingitud 
tegevust, mille tulemusel nad saavad 
sidusrühmade arvelt kasu, lepivad kokku 
tegelikust väärtusest odavama hinnaga või 
muul moel ettevõtte väärtust tahtlikult 
vähendavates tehingutes või võtavad 
meetmeid, mille tulemusel üht või mitut 
sidusrühma eelistatakse ebaõiglaselt 
teistele. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
on direktorid isikud, kes vastutavad 
äriühingu juhtimise otsuste tegemise eest. 
Nende nõuete täitmata jätmine peaks 
kaasa tooma pikema maksekohustustest 
vabastamise perioodi või rangemad 
maksekohustustest vabastamise 
tingimused.

Muudatusettepanek 34
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Liikmesriikide erinevad uue võimaluse 
süsteemid võivad soodustada ülemäärastes 
võlgades ettevõtjate ümberasumist teistesse 
liikmesriikidesse, et nende suhtes oleks 
võimalik kohaldada lühemaid 
maksekohustustest vabastamise perioode või 
maksekohustustest vabastamise paremaid 
tingimusi, ning võlausaldajate jaoks 
suurendab see nõuete sissenõudmisel 
õiguskindlusetust ja kulusid. Lisaks mõjuvad 
pankroti tagajärjed, eelkõige sotsiaalne 
halvakspanu, juriidilised tagajärjed (nagu 
ettevõtjatele ettevõtlusega alustamise ja 
tegelemise keelu määramine) ja jätkuv 
suutmatus võlgu ära maksta, uuesti 
äritegevust alustada või uut võimalust 
soovivatele ettevõtjatele väga heidutavalt, 
kuigi on tõendeid selle kohta, et ettevõtjaid, 
kes on pankroti läbi teinud, saadab teisel 
katsel tõenäolisemalt edu. Seetõttu tuleks 
astuda samme, et vähendada ülemäärase 
võlgnevuse ja pankroti negatiivset mõju 
ettevõtjatele, nähes eelkõige ette võlgade 
täieliku kustutamise teatava ajavahemiku 
järel ja piirates võlgniku ülemäärase 
võlgnevuse tulemusel väljastatud 
tegutsemiskeelu kestust.

(37) Liikmesriikide erinevad uue võimaluse 
süsteemid võivad soodustada ülemäärastes 
võlgades ettevõtjate ümberasumist teistesse 
liikmesriikidesse, et nende suhtes oleks 
võimalik kohaldada lühemaid 
maksekohustustest vabastamise perioode või 
maksekohustustest vabastamise paremaid 
tingimusi, ning võlausaldajate jaoks 
suurendab see nõuete sissenõudmisel 
õiguskindlusetust ja kulusid. Lisaks mõjuvad 
pankroti tagajärjed, eelkõige sotsiaalne 
halvakspanu, juriidilised tagajärjed (nagu 
ettevõtjatele ettevõtlusega alustamise ja 
tegelemise keelu määramine) ja jätkuv 
suutmatus võlgu ära maksta, uuesti 
äritegevust alustada või uut võimalust 
soovivatele ettevõtjatele väga heidutavalt, 
kuigi on tõendeid selle kohta, et ettevõtjaid, 
kes on pankroti läbi teinud, saadab teisel 
katsel tõenäolisemalt edu. Seetõttu tuleks 
astuda samme, et vähendada ülemäärase 
võlgnevuse ja pankroti negatiivset mõju 
ettevõtjatele, nähes eelkõige ette võlgade 
täieliku kustutamise teatava ajavahemiku 
järel ja piirates võlgniku ülemäärase 
võlgnevuse tulemusel väljastatud 
tegutsemiskeelu kestust. Maksekohustustest 
vabastamise aeg peaks olema viis aastat 
alates kuupäevast, mil võlgniku esitas 
esmakordselt taotluse, ning liikmesriigil 
peaks olema võimalik teise või järgneva 
maksekohustustest vabastamise perioodi 
korral kehtestada pikem ajavahemik.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Võla täielik kustutamine või 
tegutsemiskeelu kaotamine pärast 
lühiajalist tegutsemiskeeldu ei sobi igas 
olukorras, näiteks juhtudel, kui võlgnik on 

(38) Võla täielik kustutamine või 
tegutsemiskeelu kaotamine pärast 
lühiajalist tegutsemiskeeldu ei sobi igas 
olukorras isegi pärast 



PE635.484/ 27

ET

ebaaus või on tegutsenud pahatahtlikult. 
Liikmesriigid peaks õigus- või 
haldusasutustele koostama ettevõtja aususe 
hindamise kohta selged suunised. Näiteks 
võivad õigus- või haldusasutused võlgniku 
võimaliku ebaaususe tuvastamisel 
arvestada selliste asjaoludega nagu võlgade 
laad ja ulatus, tekkimise aeg, võlgniku 
püüded võlgu tasuda ja õiguslikke 
kohustusi täita, sh riikliku litsentsi nõuded 
ja nõuetekohane raamatupidamine, ja tema 
tegevus võlgnike takistamiseks 
õiguskaitsevahendite kasutamisel. 
Tegutsemiskeelud võivad kesta kauem või 
määramata aja sellisel juhul, kui ettevõtja 
tegutseb kutsealal, mida liikmesriikides 
peetakse tundlikuks, või kui ta mõisteti 
süüdi kuriteos. Sellistel juhtudel jääks 
ettevõtjatele alles võimalus võlg kustutada, 
kuid ta saaks sellegipoolest teatud 
tegevusalal pikemaks ajaks või määramata 
ajaks tegutsemiskeelu.

maksejõuetusmenetlust, näiteks juhtudel, 
kui võlgnik on ebaaus või on tegutsenud 
pahatahtlikult. Liikmesriigid peaksid 
koostama õigus- või haldusasutustele 
ettevõtja aususe hindamismeetodi kohta 
selged suunised ja kriteeriumid. Näiteks 
võivad õigus- või haldusasutused võlgniku 
võimaliku ebaaususe tuvastamisel 
arvestada selliste asjaoludega nagu võlgade 
laad ja ulatus, tekkimise aeg, võlgniku 
püüded võlgu tasuda ja õiguslikke 
kohustusi täita, sh riikliku litsentsi nõuded 
ja nõuetekohane raamatupidamine, ja tema 
tegevus võlgnike takistamiseks 
õiguskaitsevahendite kasutamisel. 
Tegutsemiskeelud võivad kesta kauem või 
määramata aja sellisel juhul, kui ettevõtja 
tegutseb kutsealal, mida liikmesriikides 
peetakse tundlikuks, või kui ta mõisteti 
süüdi kuriteos. Sellistel juhtudel jääks 
ettevõtjatele alles võimalus võlg kustutada, 
kuid ta saaks sellegipoolest teatud 
tegevusalal pikemaks ajaks või määramata 
ajaks tegutsemiskeelu.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On vaja kaitsta ja parandada 
menetluste läbipaistvust ja 
prognoositavust, et saavutada tulemusi, mis 
soodustavad ettevõtete säilimist ja 
ettevõtjatele uue võimaluse andmist või 
võimaldavad mitteelujõuliste ettevõtete 
tõhusat likvideerimist. Samuti on vaja 
vähendada paljudes liikmesriikides 
maksejõuetusmenetluste pikalevenimist, 
mis põhjustab võlausaldajate ja investorite 
jaoks õiguskindlusetust ning madalaid 
sissenõudmismäärasid. Lisaks on 
piiriüleste juhtumite korral määrusega (EL) 
nr 2015/848 loodud tõhusamaid kohtute ja 
pankrotihaldurite koostöömehhanisme 
arvestades vaja viia kõikide asjaomaste 
isikute kutseoskused kogu liidus 

(39) Spetsialiseerunud pankrotihaldurid 
ja kohtunikud ning digitaalsete vahendite 
olemasolu võivad aidata menetluste 
kestust ja kulusid oluliselt vähendada 
ning abi ja järelevalve kvaliteeti 
parandada. On vaja kaitsta ja parandada 
menetluste läbipaistvust ja 
prognoositavust, et saavutada tulemusi, mis 
soodustavad ettevõtete säilimist ja ausatele 
ettevõtjatele uue võimaluse andmist või 
võimaldavad mitteelujõuliste ettevõtete 
kohest ja tõhusat likvideerimist. Samuti on 
vaja vähendada paljudes liikmesriikides 
maksejõuetusmenetluste pikalevenimist, 
mis põhjustab võlausaldajate ja investorite 
jaoks õiguskindlusetust ning madalaid 
sissenõudmismäärasid. Samuti on vaja 
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võrreldavale kõrgele tasemele. Nende 
eesmärkide saavutamiseks peaks 
liikmesriigid tagama, et õigus- ja 
haldusorganite liikmed läbiksid 
nõuetekohase koolituse ning neil oleks 
maksejõuetuse asjades erialased teadmised 
ja kogemused. Selline kohtusüsteemi 
liikmete spetsialiseerumine peaks olema 
piisav, et potentsiaalselt märkimisväärse 
majandusliku ja sotsiaalse mõjuga otsused 
tehtaks lühikese aja jooksul, ning ei peaks 
tähendama, et kohtusüsteemi liikmed 
peavad töötama üksnes restruktureerimise, 
maksejõutuse ja uue võimaluse andmise 
asjadega. Näiteks võiks nende eesmärkide 
tõhusaks saavutamiseks kooskõlas 
kohtusüsteemi korraldust reguleeriva 
siseriikliku õigusega luua erikohtud või 
kohtukojad.

integreerida digitaalsed 
kommunikatsioonivahendid 
maksejõuetusmenetlustesse, et vähendada 
menetluste ülemäärast kestust. Lisaks on 
piiriüleste juhtumite korral määrusega (EL) 
nr 2015/848 loodud tõhusamaid kohtute ja 
pankrotihaldurite koostöömehhanisme 
arvestades vaja viia kõikide asjaomaste 
isikute kutseoskused ja spetsialiseerumine 
kogu liidus võrreldavale kõrgele tasemele. 
Nende eesmärkide saavutamiseks peaks 
liikmesriigid tagama, et õigus- ja 
haldusorganite liikmed läbiksid 
nõuetekohase koolituse ning neil oleks 
maksejõuetuse asjades erialased teadmised 
ja kogemused. Selline kohtusüsteemi 
liikmete spetsialiseerumine peaks olema 
piisav, et potentsiaalselt märkimisväärse 
majandusliku ja sotsiaalse mõjuga otsused 
tehtaks lühikese aja jooksul, ning ei peaks 
tähendama, et kohtusüsteemi liikmed 
peavad töötama üksnes restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise 
asjadega. Näiteks võiks nende eesmärkide 
tõhusaks saavutamiseks kooskõlas 
kohtusüsteemi korraldust reguleeriva 
siseriikliku õigusega luua erikohtud või 
kohtukojad.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

40. Samuti peaks liikmesriigid tagama, 
et restruktureerimise, maksejõutuse ja uue 
võimaluse andmise valdkonnas töötavad 
õigus- või haldusasutuse poolt ametisse 
nimetatud spetsialistid on läbinud 
tööülesannete täitmise nõuetekohase 
koolituse ja nende tööd jälgitakse, nad 
nimetatakse ametisse läbipaistvalt ja 
pöörates kohast tähelepanu vajadusele 
tagada tõhusad menetlused ning nad 
täidavad ülesandeid usaldusväärselt. 
Spetsialistid peaksid samuti järgima 
vabatahtlikke käitumisjuhendid, mis on 

40. Samuti peaksid liikmesriigid tagama, 
et restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise valdkonnas töötavad 
õigus- või haldusasutuse poolt ametisse 
nimetatud spetsialistid on läbinud 
tööülesannete täitmise nõuetekohase 
koolituse ja nende tööd jälgitakse, nad 
nimetatakse ametisse läbipaistvalt ja 
pöörates kohast tähelepanu vajadusele 
tagada tõhusad menetlused ning nad 
täidavad ülesandeid usaldusväärselt ja 
pidades silmas peaeesmärki – taastada 
ettevõtte elujõulisus. Spetsialistid peaksid 
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koostatud, et tagada piisav 
kvalifikatsiooni- ja koolitustase, 
spetsialistide töökohustuste ja töötasu 
määramise eeskirjade läbipaistvus, 
kutsealase vastutuskindlustuse sõlmimine, 
järelevalve- ja reguleerimismehhanismide 
loomine, sh tuleks luua töökohustuste 
rikkumisel rakendatav sobiv ja tõhus 
sanktsioonide kord. Sellised standardid 
peaks olema põhimõtteliselt saavutatavad 
ilma selleks uusi ameteid või 
kvalifikatsioone loomata.

olema päästjad, mitte likvideerijad, ja nad 
peaksid samuti järgima kutse-eeskirju, et 
tagada piisav kvalifikatsiooni- ja 
koolitustase ning spetsialistide 
töökohustuste ja töötasu määramise 
eeskirjade läbipaistvus, kutsealase 
vastutuskindlustuse sõlmimine, 
järelevalve- ja reguleerimismehhanismide 
loomine, sh tuleks luua töökohustuste 
rikkumisel rakendatav sobiv ja tõhus 
sanktsioonide kord. Sellised standardid 
peaksid olema põhimõtteliselt saavutatavad 
ilma selleks uusi ameteid või 
kvalifikatsioone loomata. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et teave 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise valdkonna 
spetsialistide üle järelevalvet või kontrolli 
teostavate haldusasutuste kohta oleks 
avalikult kättesaadav.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42. Käesoleva direktiivi rakendamise ja 
kohaldamise jälgimiseks on oluline koguda 
usaldusväärseid andmeid 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise menetluste 
tulemuslikkuse kohta. Seega peaks 
liikmesriigid koguma ja kokku koondama 
andmed, mis on piisavalt üksikasjalikud, et 
oleks võimalik direktiivi tegelikku 
toimimist täpselt hinnata.

42. Käesoleva direktiivi rakendamise ja 
kohaldamise jälgimiseks on oluline koguda 
usaldusväärseid andmeid 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise menetluste 
tulemuslikkuse kohta. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid rohkem pingutama, et 
andmeid koguda, kokku koondada ja 
komisjonile edastada. Sellised andmed 
peaksid olema piisavalt üksikasjalikud, et 
oleks võimalik direktiivi tegelikku 
toimimist täpselt hinnata.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(46a) Töötajad ei peaks kandma 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise 
menetluste koormat ning esmajärjekorras 
tuleks tasuda nende ees olevad võlad, nt 
maksmata palgad. Selleks et tagada 
tootmise ja tööhõive järjepidevus ning 
paremini võidelda juhtkonna taktikaliste 
või petturlike tavade vastu, tuleks 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja 
maksekohustustest vabastamise 
menetluste algetapis ka töötajaid teavitada 
ja nendega konsulteerida.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47a) Tuleks täiendavalt hinnata, kas on 
vaja esitada seadusandlikke ettepanekuid, 
et tegelda maksejõuetusega, mis puudutab 
isikuid, kes ei tegele tööandja tegevusega 
võrreldava kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega ning kes 
kaupade või avaliku või erasektori 
teenuste tarbijate või kasutajatena ei ole 
heauskselt kas ajutiselt või alaliselt 
võimelised oma võlgu tasuma. Sellistes 
seadusandlikes ettepanekutes tuleks 
sätestada, et neile isikutele on tagatud 
juurdepääs põhilistele kaupadele ja 
teenustele, et tagada neile inimväärsed 
elutingimused.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ennetava restruktureerimise 
menetlused, mida rahalistes raskustes 

a) ennetava kiire restruktureerimise 
menetlused, mida rahalistes raskustes 
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võlgnikud saavad kasutada, kui 
maksejõuetus on tõenäoline;

võlgnikud saavad kasutada, kui 
maksejõuetus on tõenäoline ja kui on 
olemas tegelik võimalus hoida ära 
ettevõtte suhtes maksejõuetusmenetluse 
kohaldamine;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) menetlused, mille tulemusel 
ülemäärastes võlgades ettevõtjate võlad 
kustutatakse ja võimaldatakse neil uut 
tegevust alustada;

b) menetlused, mille tulemusel 
ülemäärastes võlgades ettevõtjate võlad 
kustutatakse pärast 
maksejõuetusmenetluse läbimist ja 
võimaldatakse neil uut tegevust alustada;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „maksejõuetusmenetlus“ – kõiki 
võlakohustusi hõlmav 
maksejõuetusmenetlus, millega võlgnikule 
kaasneb täielik või osaline käsutuskeeld ja 
likvideerija määramine;

1) „maksejõuetusmenetlus“ – kõiki 
võlakohustusi hõlmav 
maksejõuetusmenetlus, millega võlgnikule 
kaasneb täielik või osaline käsutuskeeld ja 
pankrotihalduri määramine;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) „võimalik maksejõuetus“ – olukord, 
kus võlgnik ei ole siseriikliku õiguse 
kohaselt maksejõuetu, kuid on reaalne ja 
tõsine oht, et võlgnik ei suuda tulevikus 
oma võlgu õigeaegselt tasuda;
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „täitmisele kuuluvad lepingud“ – 
võlgniku ja ühe või mitme võlausaldaja 
vahelised lepingud, mille raames mõlemad 
pooled ei ole konkreetsete täitemeetmete 
peatamise korralduse andmise hetkel veel 
täitnud kõiki lepingust tulenevaid 
kohustusi;

5) „esmavajalikud täitmisele kuuluvad 
lepingud“ – võlgniku ja ühe või mitme 
võlausaldaja vahelised lepingud, mille 
raames mõlemad pooled ei ole 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
korralduse andmise hetkel veel täitnud 
kõiki lepingust tulenevaid kohustusi ja mis 
on vajalikud igapäevase äritegevuse 
jätkamiseks, sealhulgas sellised tarned, 
mille peatamine tooks kaasa ettevõtte 
äritegevuse seiskumise;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „rühmade moodustamine“ – 
mõjutatud võlausaldajate ja omakapitali 
omanike rühmitamine 
restruktureerimiskavas viisil, mis vastaks 
mõjutatud nõuete ja huvidega kaasnevatele 
õigustele ja nende tekkimise ajale, võttes 
arvesse võimalikke varasemaid privileege, 
pante või võlausaldajatevahelisi 
kokkuleppeid ja seda, kuidas neid 
koheldakse restruktureerimiskavas;

6) „rühmade moodustamine“ – 
mõjutatud võlausaldajate ja omakapitali 
omanike rühmitamine 
restruktureerimiskavas viisil, mis vastaks 
mõjutatud nõuete ja huvidega kaasnevatele 
õigustele ja nende tekkimise ajale, võttes 
arvesse võimalikke varasemaid privileege, 
pante või võlausaldajatevahelisi 
kokkuleppeid ja seda, kuidas neid 
koheldakse restruktureerimiskavas; 
restruktureerimiskava vastuvõtmiseks 
jagatakse võlausaldajad eri rühmadesse, 
nagu liikmesriikides on reguleeritud, 
kusjuures vähemalt tagatud ja tagatiseta 
nõudeid käsitletakse eri rühmades;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „rühmadeülene kohustamine“ – 
õigus- või haldusasutuse poolt 
restruktureerimiskava kinnitamine, kuigi 
vähemalt üks võlausaldajate rühm jäi 
eriarvamusele;

8) „rühmadeülene kohustamine“ – 
õigus- või haldusasutuse poolt 
restruktureerimiskava kinnitamine, kuigi 
mitu võlausaldajate rühma jäi 
eriarvamusele;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „uus rahastamine“ – igasugused 
olemasolevalt või uuelt võlausaldajalt 
saadud uued vahendid, mis on vajalikud 
kokku lepitud restruktureerimiskava 
rakendamiseks ning on selles 
restruktureerimiskavas kokku lepitud ja 
seejärel õigus- või haldusasutuses 
kinnitatud;

11) „uus rahastamine“ – igasugused 
olemasolevalt või uuelt võlausaldajalt 
saadud uued vahendid, sh laenud, mis on 
vajalikud kokku lepitud 
restruktureerimiskava rakendamiseks ning 
on selles restruktureerimiskavas kokku 
lepitud ja seejärel õigus- või 
haldusasutuses kinnitatud;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „vaherahastamine“ – igasugused 
olemasolevalt või uuelt võlausaldajalt 
saadud vahendid, mis on kuni 
restruktureerimiskava kinnitamiseni 
mõistlikult ja viivitamatult vajalikud, et 
võlgniku ettevõte saaks edasi tegutseda või 
majanduslikult ellu jääda, või vajalikud 
selle ettevõtte väärtuse säilitamiseks või 
suurendamiseks;

12) „vaherahastamine“ – igasugused 
olemasolevalt või uuelt võlausaldajalt 
saadud vahendid, sh laenud, mis on kuni 
restruktureerimiskava kinnitamiseni 
mõistlikult ja viivitamatult vajalikud, et 
võlgniku ettevõte saaks edasi tegutseda või 
majanduslikult ellu jääda, või vajalikud 
selle ettevõtte väärtuse säilitamiseks või 
suurendamiseks;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ülemäärastes võlgades ettevõtja“ – 
füüsiline isik, kes tegeleb kaubandus-, 
majandus-, ametialase või kutsetegevusega, 
ja kelle suutmatus maksetähtpäeval võlgu 
maksta ei ole ajutine;

13) „ülemäärastes võlgades ettevõtja“ – 
füüsiline isik, kes tegeleb kaubandus-, 
majandus-, ametialase või kutsetegevusega, 
ja kelle suutmatus maksetähtpäeval võlgu 
maksta ei ole ajutine, ning ettevõtja, kes ei 
suuda tasuda võlgu, mis on tekkinud 
füüsilise isikuna, kuid mis on seotud 
ettevõtja äritegevuse alustamisega, ning 
isik, kelle äritegevus on eranditult 
kõrvaltegevus ja kelle kutsealaseid võlgu 
ja isiklikke võlgu ei ole võimalik 
mõistlikul viisil eraldada.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „võla täielik kustutamine“ – 
laenujäägi tühistamine pärast menetlust, 
mille jooksul varad realiseeritakse ja/või 
koostatakse tagasimaksete/tasaarvestuse 
kava;

14) „võla täielik kustutamine“ – 
laenujäägi tühistamine pärast 
maksejõuetusmenetlust;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „restruktureerimise valdkonna 
spetsialist“ – isik või organ, kelle õigus- 
või haldusasutus määrab täitma üht või 
mitut järgmistest ülesannetest:

15) „restruktureerimise valdkonna 
spetsialist“ – isik või organ, kes on 
siseriikliku õiguse kohaselt 
kvalifitseeritud täitma üht või mitut 
järgmistest ülesannetest:

Muudatusettepanek 53
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võlgniku või võlausaldajate 
toetamine restruktureerimiskava 
koostamisel või selle üle läbirääkimisel;

a) võlgniku või võlausaldajate 
toetamine restruktureerimiskava või 
ettevõtte elujõuliste osade üleandmise 
kava koostamisel või selle üle 
läbirääkimisel;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15a) „tagasimaksete kava“ – 
restruktureerimiskava alla kuuluv 
maksekava, mille alusel võlgnik tasub 
võlausaldajatele kindlaksmääratud 
kuupäevadel kindlaksmääratud summad;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15b) „elujõuline“ – võime pärast kõigi 
kulude, sealhulgas amortisatsiooni- ja 
finantskulude katmist teenida kapitalilt 
asjakohast prognoositud tulu.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Varajane hoiatamine Varajane hoiatamine ja juurdepääs teabele
1. Liikmesriigid tagavad, et võlgnikel ja 1. Liikmesriigid töötavad välja ja 
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ettevõtjatel on juurdepääs varajase 
hoiatamise vahenditele, mille kaudu saab 
tuvastada ettevõtte väljavaadete 
halvenemist ja anda võlgnikule või 
ettevõtjale märku, et on vaja kiiresti 
tegutseda.

tagavad juurdepääsu selgetele ja 
läbipaistvatele varajase hoiatamise 
vahenditele, mille kaudu saab tuvastada 
ettevõtte väljavaadete halvenemist ja anda 
võlgnikule, ettevõtjale või töötajate 
esindajale märku, et on vaja kiiresti 
tegutseda. Sellega seoses võivad 
liikmesriigid kasutada teavitamiseks ja 
veebipõhiseks teabevahetuseks uut 
infotehnoloogiat.
1a. Varajase hoiatamise vahendid 
võivad hõlmata järgmist:
a) võlgniku või võlgniku juhtkonna 
raamatupidamis- ja järelevalvekohustusi;
b) laenulepingust tulenevaid 
aruandluskohustusi ning
c) korrapärase aruandluse või 
teavitamise kohustusi kolmandatele 
isikutele, nagu raamatupidajad ning 
maksu- ja sotsiaalkindlustusasutused või 
teatavat liiki võlausaldajad, nt pangad.

2. Liikmesriigid tagavad, et võlgnikel ja 
ettevõtjatel on juurdepääs asjakohasele 
ajakohastatud, selgele, kokkuvõtlikule ja 
kasutajasõbralikule teabele varajase 
hoiatamise vahendite ja muude neile 
võimaldatavate varases etapis 
restruktureerimise või isikliku võla 
kustutamise vahendite kasutamise 
võimaluse kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et võlgnikel, 
ettevõtjatel ja töötajate esindajatel on 
juurdepääs asjakohasele ajakohastatud, 
selgele, kokkuvõtlikule ja 
kasutajasõbralikule teabele varajase 
hoiatamise vahendite ja muude neile 
võimaldatavate varases etapis 
restruktureerimise või isikliku võla 
kustutamise vahendite kasutamise 
võimaluse kohta.

2a. Liikmesriigid teevad asjakohasel 
veebisaidil üldsusele kasutajasõbralikul 
moel kättesaadavaks viisi, kuidas 
võlgnikud ja ettevõtjad saavad oma 
liikmesriigis kasutada varajase hoiatamise 
vahendeid. Liikmesriigid tagavad eriti 
VKEdele juurdepääsu kõnealusele 
teabele.
2b. Liikmesriigid tagavad, et töötajate 
esindajatele antakse juurdepääs 
asjakohasele ja ajakohastatud teabele 
ettevõtte olukorra kohta ning et neil on 
võimalik teavitada võlausaldajaid ja 
ettevõtjaid oma murest ettevõtte olukorra 
pärast ja vajadusest kaaluda 
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restruktureerimismehhanismide 
kasutamist.

3. Liikmesriigid võivad lõigetes 1 ja 2 
sätestatud juurdepääsu pakkuda üksnes 
VKEdele või ettevõtjatele.
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Artikkel 4 Artikkel 4

Võimalus kasutada ennetava 
restruktureerimise raamistikke

Võimalus kasutada ennetava 
restruktureerimise raamistikke

1. Liikmesriigid tagavad, et ähvardava 
maksejõuetuse korral on rahalistes 
raskustes võlgnikel juurdepääs tõhusale 
ennetava restruktureerimise raamistikule, 
mille kaudu nad saavad oma võlad või 
ettevõtte restruktureerida, elujõulisuse 
taastada ja maksejõuetuse ära hoida. 

1. Liikmesriigid tagavad, et ähvardava 
maksejõuetuse korral on rahalistes 
raskustes võlgnikel juurdepääs tõhusale 
ennetava restruktureerimise raamistikule, 
mille kaudu nad saavad oma võlad või 
ettevõtte restruktureerida, elujõulisuse 
taastada ja maksejõuetuse ära hoida või 
leida muid lahendusi maksejõuetuse 
ärahoidmiseks, kaitses sellega töökohti ja 
säilitades äritegevuse.
1a. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
juurdepääs restruktureerimismenetlustele 
on avatud vaid ettevõtetele, keda ei ole 
siseriikliku õiguse alusel lõplikult süüdi 
mõistetud raamatupidamiskohustuste 
tõsise rikkumise eest.

2. Ennetava restruktureerimise 
raamistik võib koosneda ühest või mitmest 
menetlusest või meetmest.

2. Ennetava restruktureerimise 
raamistik võib koosneda ühest või mitmest 
menetlusest või meetmest, mis võivad olla 
kohtuvälised või haldus- või õigusasutuse 
määratud.

3. Liikmesriigid näevad ette sätted, 
millega piirata õigus- või haldusasutuse 
sekkumine üksnes määrale, mis on 
mõjutatud isikute õiguste kaitsmiseks 
vajalik ja proportsionaalne.

3. Liikmesriigid võivad näha ette 
sätted, millega piirata õigus- või 
haldusasutuse sekkumine üksnes määrale, 
mis on vajalik ja proportsionaalne, 
tagades samas mõjutatud isikute õiguste 
kaitse.

4. Ennetavaid restruktureerimise 
raamistikke saab kasutada võlgnike 

4. Ennetavaid restruktureerimise 
raamistikke saab kasutada võlgnike 
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taotlusel või võlgnike nõusolekul 
võlausaldajate taotlusel.

taotluse alusel.

4a. Liikmesriigid võivad ühtlasi näha 
ette, et restruktureerimise raamistikke 
saab kasutada võlgnike nõusolekul 
võlausaldajate ja töötajate esindajate 
taotluse alusel.
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Artikkel 5 Artikkel 5

Varade käsutusõiguse säilitanud võlgnik Varade käsutusõiguse säilitanud võlgnik

1. Liikmesriigid tagavad, et ennetava 
restruktureerimise menetlusi kasutavatele 
võlgnikele jääb täielik või vähemalt osaline 
kontroll oma varade ja igapäevase 
äritegevuse üle.

1 Liikmesriigid tagavad, et ennetava 
restruktureerimise menetlusi kasutavatele 
võlgnikele jääb täielik või vähemalt osaline 
kontroll oma varade ja igapäevase 
äritegevuse üle.

2. Õigus- või haldusasutus ei pea 
tingimata igal juhul restruktureerimise 
valdkonna spetsialisti määrama.

2. Olenemata sellest, kas 
restruktureerimise menetlust peab jälgima 
restruktureerimise valdkonna spetsialist, 
kohaldatakse selle suhtes igal juhul 
siseriiklikku õigust, et kaitsta mõjutatud 
isikute õigusi.

3. Liikmesriigid võivad nõuda 
restruktureerimise valdkonna spetsialisti 
määramist järgmistel juhtudel:

3. Liikmesriigid nõuavad 
restruktureerimise valdkonna spetsialisti 
määramist vähemalt järgmistel juhtudel:

(a) kui võlgnikule võimaldatakse 
konkreetsete täitemeetmete üldine 
peatamine kooskõlas artikliga 6;

a) kui võlgnikule võimaldatakse 
täitemeetmete peatamine kooskõlas 
artikliga 6;

(b) kui restruktureerimiskavale on vaja 
saada rühmadeülese kohustamisega õigus- 
või haldusasutuse kinnitus kooskõlas 
artikliga 11.

b) kui restruktureerimiskavale on vaja 
saada rühmadeülese kohustamisega õigus- 
või haldusasutuse kinnitus kooskõlas 
artikliga 11;
ba) kui seda nõuab võlgnik või enamik 
võlausaldajaid.
3a. Liikmesriigid tagavad, et võlgniku 
töötajate esindajad saavad selget ja 
läbipaistvat teavet restruktureerimise 
menetluse kohta ja neid teavitatakse 
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korrapäraselt kõigist arengutest.
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Artikkel 6 Artikkel 6

Konkreetsete täitemeetmete peatamine Konkreetsete täitemeetmete peatamine

1. Liikmesriigid tagavad, et 
võlausaldajatega restruktureerimise üle 
läbirääkimisi pidavad võlgnikud saavad 
konkreetsete täitemeetmete peatamist 
vajalikus ulatuses kasutada juhul, kui 
selline peatamine on vajalik 
restruktureerimiskava üle läbirääkimiste 
pidamise toetamiseks.

1. Kui võlgnikul ei ole siseriikliku 
õiguse kohaselt veel tekkinud 
maksejõuetusmenetluse algatamise 
kohustust, tagavad liikmesriigid, et 
võlausaldajatega restruktureerimise üle 
läbirääkimisi pidavad võlgnikud saavad 
konkreetsete täitemeetmete peatamist 
vajalikus ulatuses kasutada juhul, kui 
selline peatamine on vajalik 
restruktureerimiskava üle läbirääkimiste 
pidamise toetamiseks ja kui on tõenäoline 
hoida ära ettevõtte suhtes 
maksejõuetusmenetluse algatamine.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
korralduse võib anda igat liiki, sh tagatud 
nõuetega ja eesõigusega võlausaldajate 
suhtes. Peatamine võib kooskõlas 
siseriikliku õigusega olla üldine, hõlmates 
igat liiki võlausaldajad, või piiratud, 
hõlmates üht või mitut konkreetset 
võlausaldajat.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
korralduse võib anda igat liiki, sh tagatud 
nõuetega ja eesõigusega võlausaldajate 
suhtes, tingimusel et võlgnik kaasab need 
võlausaldajad restruktureerimiskava üle 
peetavatesse läbirääkimistesse. Peatamine 
võib kooskõlas siseriikliku õigusega olla 
üldine, hõlmates igat liiki võlausaldajad, 
või piiratud, hõlmates üht või mitut 
konkreetset võlausaldajat.

3. Lõiget 2 kohaldatakse töötajate 
rahuldamata nõuete suhtes üksnes juhul kui 
ja sellises ulatuses, nagu liikmesriigid 
tagavad muude vahenditega, et selliste 
nõuete väljamaksmise tagamisel on 
kaitsetase vähemalt samaväärne direktiivi 
2008/94/EÜ ülevõtvas asjaomases 
siseriiklikus õiguses sätestatuga.

3. Lõiget 2 kohaldatakse töötajate 
rahuldamata nõuete suhtes üksnes juhul kui 
ja sellises ulatuses, nagu liikmesriigid 
tagavad muude vahenditega, et selliste 
nõuete väljamaksmise tagamisel on 
sarnane kaitsetase.

4. Liikmesriigid kehtestavad 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
kestuseks maksimaalselt neli kuud.

4. Konkreetsete täitemeetmete 
peatamise kestuseks kehtestatakse 
maksimaalselt neli kuud.
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5. Sellegipoolest võivad liikmesriigid 
anda õigus- või halduseasutustele õiguse 
võlgniku või võlausaldajate taotlusel 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
algset kestust pikendada või võimaldada 
uus konkreetsete täitemeetmete peatamine. 
Sellise konkreetsete täitemeetmete 
peatamise pikendamise või uue perioodi 
võimaldamise eeldus on järgmiste tõendite 
olemasolu:

5. Sellegipoolest võivad liikmesriigid 
anda õigus- või halduseasutustele õiguse 
võlgniku või võlausaldajate taotluse alusel 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
algset kestust pikendada või võimaldada 
uus konkreetsete täitemeetmete peatamine. 
Liikmesriigid määravad kindlaks 
pikendamise tingimused või uue 
peatamisperioodi. Sellise konkreetsete 
täitemeetmete peatamise pikendamise või 
uue perioodi võimaldamise eeldus on 
järgmiste tõendite olemasolu:

-a) tagatud nõuetega võlausaldajad, 
keda kava mõjutab, on sellise 
pikendamise või uue perioodiga 
nõustunud ning

(a) restruktureerimiskava üle 
läbirääkimiste pidamisel on tehtud 
arvestatavaid edusamme ning

a) restruktureerimiskava üle 
läbirääkimiste pidamisel on tehtud 
arvestatavaid edusamme ning

(b) konkreetsete täitemeetmete 
peatamise jätkamine ei kahjusta 
ebaõiglaselt ühegi huvitatud isiku õigusi 
ega huvisid.

b) konkreetsete täitemeetmete 
peatamise jätkamine ei kahjusta 
ebaõiglaselt ühegi huvitatud isiku õigusi 
ega huvisid ning
ba) võlgnikul ei ole veel tekkinud 
siseriikliku õiguse kohaselt 
maksejõuetusmenetluse algatamise 
kohustust.

6. Edasisi pikendusi võimaldatakse 
üksnes juhul, kui lõike 5 punktides a ja b 
osutatud tingimused on täidetud ning 
juhtumi asjaolud näitavad, et 
restruktureerimiskava vastuvõtmine on 
väga tõenäoline.

6. Edasisi pikendusi võimaldatakse 
üksnes juhul, kui lõike 5 punktides a–b a 
osutatud tingimused on täidetud ning 
juhtumi asjaolud näitavad, et 
restruktureerimiskava vastuvõtmine on 
väga tõenäoline.

7. Konkreetsete täitemeetmete 
peatamise kogukestus kõigi 
pikendamistega ja uuendamistega ei tohi 
ületada 12 kuud.

7. Konkreetsete täitemeetmete 
peatamise kogukestus kõigi 
pikendamistega ja uuendamistega ei tohi 
ületada kümmet kuud. Pikendamise kestus 
kokku on kaks kuud, kui äriühingu 
registrijärgne asukoht on teise liikmesriiki 
üle viidud restruktureerimise menetluse 
algatamise taotlusele eelnenud kolme kuu 
jooksul.

8. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutused võivad konkreetsete 
täitemeetmete peatamise osaliselt või 
täielikult lõpetada, kui

8. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutused võivad otsustada 
konkreetsete täitemeetmete peatamist 
mitte võimaldada või konkreetsete 
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täitemeetmete peatamise osaliselt või 
täielikult lõpetada, kui

(a) ilmneb, et nende võlausaldajate osa, 
kes läbirääkimiste jätkamist ei toeta, on 
piisavalt suur, et siseriikliku õiguse 
kohaselt takistada restruktureerimiskava 
vastuvõtmist, või

a) ilmneb, et nende võlausaldajate osa, 
kes läbirääkimiste jätkamist ei toeta, on 
piisavalt suur, et siseriikliku õiguse 
kohaselt takistada restruktureerimiskava 
vastuvõtmist, või

(b) võlgniku või restruktureerimise 
valdkonna spetsialisti taotlusel.

b) võlgniku või restruktureerimise 
valdkonna spetsialisti või asjaomaste 
võlausaldajate enamiku taotluse alusel või
ba) kui konkreetsete täitemeetmete 
peatamine kahjustaks või võiks 
kahjustada ebaõiglaselt üht võlausaldajat 
või üht võlausaldajate rühma;
bb) kui haavataval võlausaldajal 
tekiksid märkimisväärsed 
majandusraskused.

9. Liikmesriigid tagavad, et kui 
konkreetsete täitemeetmete peatamine üht 
võlausaldajat või üht võlausaldajate 
rühma ebaõiglaselt kahjustaks, siis võib 
õigus- või haldusasutus asjaomaste 
võlausaldajate taotlusel otsustada 
konkreetsete täitemeetmete peatamist 
mitte võimaldada või juba võimaldatud 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
kõnealuse võlausaldaja või võlausaldajate 
rühma suhtes tühistada.
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2. Kõiki võlausaldajaid hõlmav üldine 
peatamine hoiab ära ühe või mitme 
võlausaldaja taotlusel 
maksejõuetusmenetluse algatamise.

välja jäetud
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3. Liikmesriigid võivad lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui võlgnik muutub 
mittelikviidseks ja ei ole seega suuteline 
peatamise ajal võlgasid õigel ajal tasuma. 
Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et 
restruktureerimismenetlusi ei lõpetata 
automaatselt ning õigus- või haldusasutus 
võib pärast seda, kui ta on kontrollinud, 
millised on väljavaated leppida peatamise 
perioodi jooksul kokku edukas 
restruktureerimiskavas, otsustada 
maksejõuetusmenetluse alustamine edasi 
lükata ja säilitada konkreetsete 
täitemeetmete peatamise olukord.

3. Liikmesriigid võivad lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui võlgnik muutub 
mittelikviidseks ja ei ole seega suuteline 
peatamise ajal võlgasid õigel ajal tasuma. 
Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et 
restruktureerimismenetlusi ei lõpetata 
automaatselt ning õigus- või haldusasutus 
võib pärast seda, kui ta on kontrollinud, 
millised on väljavaated leppida peatamise 
perioodi jooksul kokku edukas 
restruktureerimiskavas või majanduslikult 
elujõulise äritegevuse üleandmise kavas, 
otsustada maksejõuetusmenetluse 
alustamine edasi lükata ja säilitada 
konkreetsete täitemeetmete peatamise 
olukord.
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4. Liikmesriigid tagavad, et peatamise 
ajal ei või võlausaldajad, kelle suhtes 
peatamist kohaldatakse, enne peatamise 
kehtestamist tekkinud võlgade tõttu 
täitmisest keelduda ega täitmisele 
kuuluvaid lepinguid võlgnikku kahjustavalt 
lõpetada, nende täitmist kiirendada ega 
neid muul viisil muuta. Liikmesriigid 
võivad käesolevat sätet kohaldada üksnes 
esmavajalike lepingute suhtes, mis on 
vajalikud igapäevaseks äritegevuseks.

4. Liikmesriigid tagavad, et peatamise 
ajal ei või võlausaldajad, kelle suhtes 
peatamist kohaldatakse, enne peatamise 
kehtestamist tekkinud võlgadega seotud 
täitmisest keelduda ega esmavajalikke 
täitmisele kuuluvaid lepinguid võlgnikku 
kahjustavalt lõpetada, nende täitmist 
kiirendada ega neid muul viisil muuta 
tingimusel, et võlausaldajatele ei tekitata 
tõsiseid rahalisi raskusi. Käesoleva lõike 
kohaldamisel on täitmisele kuuluv leping 
esmavajalik, kui see on vajalik igapäevase 
äritegevuse jätkamiseks, mis hõlmab kõiki 
tarneid, mille peatamisel äritegevus 
seiskuks.
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(5) Liikmesriigid tagavad, et lepingu 
sellisest klauslist hoolimata ei või 
võlausaldajad täitmisest keelduda ega 
täitmisele kuuluvaid lepinguid võlgnikku 
kahjustavalt lõpetada, nende täitmist 
kiirendada ega neid muul viisil muuta 
üksnes seetõttu, et võlgnik on alustanud 
restruktureerimise üle läbirääkimisi, 
taotlenud konkreetsete täitemeetmete 
peatamist, antud on peatamise korraldus 
või toimunud on peatamisega seotud 
samalaadne sündmus.

5) Liikmesriigid võivad nõuda, et 
lepingu sellisest klauslist hoolimata on 
võlausaldajatel keelatud täitmisest 
keelduda ega täitmisele kuuluvaid 
lepinguid võlgnikku kahjustavalt lõpetada, 
nende täitmist kiirendada ega neid muul 
viisil muuta üksnes seetõttu, et võlgnik on 
alustanud restruktureerimise üle 
läbirääkimisi, taotlenud konkreetsete 
täitemeetmete peatamist, antud on 
peatamise korraldus või toimunud on 
peatamisega seotud samalaadne sündmus, 
välja arvatud juhul, kui peatamine neid 
mõjutab ja nad suudavad tõestada, et 
selline sündmus kahjustaks neid 
märkimisväärselt.
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6. Liikmesriigid tagavad, et miski ei 
takista võlgnikku tavapärase äritegevuse 
käigus tasumast mõjutamata 
võlausaldajate nõudeid või nõudeid, mille 
nõudeid, mille tasumise nad võlgnevad 
mõjutamata võlausaldajatele, ning 
peatamisest mõjutatud võlausaldajate 
nõuded, mis tekkisid ja tekivad pärast 
peatamise võimaldamist.

välja jäetud
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Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Artikkel 8

Restruktureerimiskavade sisu Restruktureerimiskavade sisu
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1. Liikmesriigid nõuavad, et õigus- või 
haldusasutusele kinnitamiseks esitatud 
restruktureerimiskavad sisaldaksid 
vähemalt järgmist teavet:

1. Liikmesriigid nõuavad, et õigus- või 
haldusasutused kinnitaksid 
restruktureerimiskavad, ja tagavad 
restruktureerimiskavade esitamise 
töötajate esindajatele teavitamise ja 
konsulteerimise eesmärgil. 
Restruktureerimiskava peab sisaldama 
vähemalt järgmist teavet:

(a) võlgniku või võlgniku selle ettevõtte 
identifitseerimisandmed, mille jaoks 
restruktureerimiskava on kavandatud;

a) võlgniku või võlgniku selle ettevõtte 
identifitseerimisandmed, mille jaoks 
restruktureerimiskava on kavandatud;

(b) võlgniku või võlgniku ettevõtte 
nüüdisväärtuse hinnang, samuti 
põhjendatud avaldus võlgniku rahaliste 
raskuste põhjuste ja ulatuse kohta;

b) võlgniku või võlgniku ettevõtte 
turuväärtuse hinnang, sealhulgas 
kohtueksperdi koostatud 
finantskohustuste ja rahavoogude 
hinnang restruktureerimiskava kestuse 
jooksul kava kinnitamiseks esitamise ajal 
ning võlgniku või võlgniku äritegevuse 
eeldatav likvideerimisväärtus ning 
põhjendatud avaldus võlgniku rahaliste 
raskuste põhjuste ja ulatuse kohta, 
sealhulgas nende varade ja võlgade 
kirjeldus;

(c) mõjutatud isikute 
identifitseerimisandmed, nimetades isikud 
ühekaupa või kirjeldades neid ühe või 
mitme võlakategooria kaudu, samuti nende 
nõuded või huvid, mis on 
restruktureerimiskavaga hõlmatud;

c) mõjutatud isikute 
identifitseerimisandmed, nimetades isikud 
ühekaupa või kirjeldades neid ühe või 
mitme võlakategooria kaudu, samuti nende 
nõuded või huvid, mis on 
restruktureerimiskavaga hõlmatud;

(d) kava vastuvõtmiseks mõjutatud 
isikutest moodustatud rühmad ning sellise 
rühmitamise põhjendus ning teave iga 
rühma võlausaldajate ja liikmete nõuete 
konkreetsete väärtuste kohta;

d) kava vastuvõtmiseks mõjutatud 
isikutest moodustatud rühmad objektiivsete 
kriteeriumide alusel ning sellise 
rühmitamise põhjendus ning teave iga 
rühma võlausaldajate ja liikmete nõuete 
konkreetsete väärtuste kohta;

(e) mõjutamata isikute 
identifitseerimisandmed, nimetades isikud 
ühekaupa või kirjeldades neid ühe või 
mitme võlakategooria kaudu, ning avaldus, 
milles on loetletud põhjused, miks kava ei 
peaks neid mõjutama;

e) mõjutamata isikute 
identifitseerimisandmed, nimetades isikud 
ühekaupa või kirjeldades neid ühe või 
mitme võlakategooria kaudu, ning avaldus, 
milles on loetletud põhjused, miks kava ei 
peaks neid mõjutama;

ea) vajaduse korral restruktureerimise 
valdkonna spetsialisti 
identifitseerimisandmed;

(f) kava tingimused, sh kuid mitte ainult 
järgmine:

f) kava tingimused, sh, kuid mitte ainult 
järgmine:
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(i) selle kavandatud kestus; i) selle kavandatud kestus;

(ii) kõik ettepanekud, mille alusel võlad 
ajatatakse või neist loobutakse või need 
muudeks kohustusteks ümber 
vormistatakse;

ii) kõik ettepanekud, mille alusel võlad 
ajatatakse või neist loobutakse või need 
muudeks kohustusteks ümber 
vormistatakse;

iia) kõik ettepanekud konkreetsete 
täitemeetmete peatamiseks osana 
restruktureerimiskavast;
iib) töötajate esindajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise viisid kooskõlas 
liidu ja siseriiklike õigusaktidega;
iic) organisatsioonilised aspektid, mis 
puudutavad tööhõivega seotud tagajärgi, 
nt vallandamine, osaline töötus vm;

(g) restruktureerimiskava koostamise 
eest vastutava isiku arvamus või 
põhjendatud avaldus, milles selgitatakse, 
miks ettevõte on elujõuline, kuidas võlgnik 
pakutud kava rakendamisega tõenäoliselt 
maksejõuetuse ära hoiab ja oma pikaajalise 
elujõulisuse taastab, ning märgitakse kõik 
eduks eeldatavasti vajalikud tingimused.

g) restruktureerimiskava koostamise 
eest vastutava isiku arvamus või 
põhjendatud avaldus, milles selgitatakse, 
miks ettevõte on elujõuline, kuidas võlgnik 
pakutud kava rakendamisega tõenäoliselt 
maksejõuetuse ära hoiab ja/või oma 
pikaajalise elujõulisuse taastab, ning 
märgitakse kõik eduks eeldatavasti 
vajalikud tingimused. Liikmesriigid võivad 
näha ette, et arvamuse või põhjendatud 
avalduse peab kinnitama välisekspert, 
näiteks restruktureerimise valdkonna 
spetsialist.
1a. Liikmesriigid võivad otsustada, kas 
võlausaldajad võivad esitada alternatiivse 
restruktureerimiskava. Kui liikmesriik nii 
otsustab, määratleb liikmesriik 
tingimused, mille alusel võlausaldajad 
võivad esitada alternatiivse 
restruktureerimiskava.

2. Liikmesriigid avaldavad 
restruktureerimiskava näidise veebis. See 
näidis peab sisaldama vähemalt 
siseriiklikus õiguses nõutavat teavet ning 
selles tuleb esitada üldine, ent siiski 
praktilise väärtusega teave näidise 
kasutamise kohta. Näidis avaldatakse 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes. Liikmesriigid püüavad näidise 
avaldada muudes keeltes, eelkõige 
rahvusvaheliseks ärisuhtluseks kasutatavas 
keeles. See peab olema kujundatud 

2. Liikmesriigid avaldavad 
restruktureerimiskava kontrollnimekirja 
veebis. See kontrollnimekiri peab 
sisaldama vähemalt siseriiklikus õiguses 
nõutavat teavet ning selles tuleb esitada 
üldine ja praktilise väärtusega teave 
liikmesriigis kohaldatavate 
restruktureerimismenetluste kohta. 
Kontrollnimekiri avaldatakse liikmesriigi 
ametlikus keeles või ametlikes keeltes. 
Liikmesriigid püüavad kontrollnimekirja 
avaldada muudes keeltes, eelkõige 
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selliselt, et seda saab iga juhtumi vajaduste 
ja asjaolude järgi kohandada.

rahvusvaheliseks ärisuhtluseks kasutatavas 
keeles. See peab olema kujundatud 
selliselt, et seda saab iga juhtumi vajaduste 
ja asjaolude järgi kohandada.

3. Pooled võivad ise otsustada, kas nad 
kasutavad restruktureerimise näidiskava 
või mitte.

3a. Liikmesriigid tagavad, et 
restruktureerimiskava ei mõjuta käesoleva 
direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt 
töötajate õigusi ja nõudeid. Liikmesriigid 
tagavad samuti, et restruktureerimiskavad 
ei mõjuta tööandjapensionifonde ja -
skeeme.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9

Restruktureerimiskavade vastuvõtmine Restruktureerimiskavade vastuvõtmine

1. Liikmesriigid tagavad, et igal 
mõjutatud võlausaldajal on õigus 
restruktureerimiskava vastuvõtmise üle 
hääletada. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
artikli 12 lõikega 2 anda sama õiguse ka 
mõjutatud omakapitali omanikele.

1. Liikmesriigid tagavad, et igal 
mõjutatud võlausaldajal, sh töötajatel, on 
õigus restruktureerimiskava vastuvõtmise 
üle hääletada, olles eelnevalt 
nõuetekohaselt teavitatud menetlusest ja 
selle võimalikest tagajärgedest. 
Liikmesriigid võivad kooskõlas artikli 12 
lõikega 2 anda sama õiguse ka mõjutatud 
omakapitali omanikele. Võlausaldajatel, 
keda restruktureerimiskava ei mõjuta, ei 
ole hääleõigust kõnealuse kava 
vastuvõtmise suhtes.
1a. Liikmesriigid tagavad, et kui kava 
sisaldab meetmeid, mis põhjustavad 
muutusi töökorralduses või lepingulistes 
suhtes, peavad töötajad need kinnitama, 
juhul kui selline kinnitamine on 
siseriikliku õiguse ja tavadega ette 
nähtud.

2. Liikmesriigid tagavad, et mõjutatud 
isikuid koheldakse eraldi rühmadena, mis 
vastavad rühmade moodustamise 

2. Liikmesriigid tagavad, et mõjutatud 
isikuid koheldakse eraldi rühmadena, mis 
vastavad rühmade moodustamise 
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kriteeriumidele. Rühmad moodustakse 
sellisel viisil, et igasse rühma kuuluvad 
nõuded või huvid, mis on piisavalt 
ühetaolised, et õigustada selle rühma 
liikmete käsitlemist huvide ühisosaga ühtse 
rühmana. Restruktureerimiskava 
vastuvõtmise otstarbel koheldakse eraldi 
rühmadena vähemalt tagatud ja tagamata 
nõudeid. Samuti võivad liikmesriigid 
sätestada, et töötajaid koheldakse eraldi 
rühmana.

siseriikliku õiguse kohastele 
kriteeriumidele. Rühmad moodustakse 
sellisel viisil, et igasse rühma kuuluvad 
nõuded või huvid, mis on piisavalt 
ühetaolised, et õigustada selle rühma 
liikmete käsitlemist huvide ühisosaga ühtse 
rühmana. Restruktureerimiskava 
vastuvõtmise otstarbel koheldakse eraldi 
rühmadena vähemalt tagatud ja tagamata 
nõudeid. Samuti sätestavad liikmesriigid, 
et töötajaid koheldakse eraldi rühmana 
juhul, kui nad on kavast mõjutatud. 
Samuti võivad liikmesriigid sätestada, et 
omakapitali omanikke koheldakse eraldi 
rühmana.

3. Rühmade moodustamist kontrollib 
pärast restruktureerimiskava kinnitamiseks 
esitamist õigus- või haldusasutus.

3. Hääleõigusi ja rühmade 
moodustamist kontrollib pärast 
restruktureerimiskava kinnitamiseks 
esitamist õigus- või haldusasutus. 
Liikmesriigid võivad näha ette, et õigus- 
või haldusasutus kontrollib hääleõigusi ja 
rühmade moodustamist juba varasemas 
etapis.

4. Restruktureerimiskava loetakse 
mõjutatud isikute poolt vastuvõetuks, kui 
selleks on olemas iga rühma nõuete või 
huvide summale vastav enamus. 
Liikmesriigid kehtestavad 
restruktureerimiskava vastuvõtmiseks 
nõutava enamuse, mis ei tohi mingil juhul 
olla üle 75 % iga rühma nõuete või 
huvide summast.

4. Restruktureerimiskava loetakse 
mõjutatud isikute poolt vastuvõetuks, kui 
selleks on olemas iga rühma nõuete või 
huvide summale vastav enamus ja 
võlausaldajate enamus. Liikmesriigid 
kehtestavad restruktureerimiskava 
vastuvõtmiseks nõutava enamuse. 

5. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
restruktureerimiskava vastuvõtmise üle 
hääletamine toimub seeläbi, et 
konsulteerides jõutakse kokkuleppele iga 
rühma mõjutatud isikute nõutud 
enamusega.

5. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
restruktureerimiskava vastuvõtmise üle 
hääletamine toimub seeläbi, et 
konsulteerides jõutakse kokkuleppele iga 
rühma mõjutatud isikute nõutud 
enamusega.

6. Kui nõutavat enamust ei saavutata 
ühes või mitmes eriarvamusele jäänud 
hääletatavas rühmas, siis on võimalik kava 
sellegipoolest kinnitada, kui see vastab 
artiklis 11 sätestatud rühmadeülese 
kohustamise mehhanismi tingimustele.

6. Kui nõutavat enamust ei saavutata 
ühes või mitmes eriarvamusele jäänud 
hääletatavas rühmas, siis võib kohtu- või 
haldusorgan kava sellegipoolest kinnitada, 
kui kava vastab artiklis 11 sätestatud 
rühmadeülese kohustamise mehhanismi 
tingimustele.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 Artikkel 10

Restruktureerimiskavade kinnitamine Restruktureerimiskavade kinnitamine

1. Liikmesriigid tagavad, et järgmised 
restruktureerimiskavad võivad osapoolte 
jaoks siduvaks muutuda üksnes siis, kui 
need kinnitab õigus- või haldusasutus:

1. Liikmesriigid tagavad, et järgmised 
restruktureerimiskavad võivad osapoolte 
jaoks siduvaks muutuda üksnes siis, kui 
need kinnitab õigus- või haldusasutus:

(a) eriarvamusele jäänud mõjutatud 
osapoolte huvisid mõjutavad 
restruktureerimiskavad;

a) eriarvamusele jäänud mõjutatud 
osapoolte huvisid mõjutavad 
restruktureerimiskavad;

(b) uut rahastamist lubavad 
restruktureerimiskavad.

b) uut rahastamist lubavad 
restruktureerimiskavad;
ba) restruktureerimiskavad, mille 
kohaselt kaotab töö rohkem kui 25 % 
töötajatest.

2. Liikmesriigid tagavad, et tingimused, 
millele restruktureerimiskava peab õigus- 
või haldusasutuse kinnituse saamiseks 
vastama, on selgelt sätestatud ning 
hõlmavad vähemalt järgmist:

2. Liikmesriigid tagavad, et tingimused, 
millele restruktureerimiskava peab õigus- 
või haldusasutuse kinnituse saamiseks 
vastama, on nende õiguses selgelt 
sätestatud ning hõlmavad vähemalt 
järgmist:

(a) restruktureerimiskava on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 9 ja sellest on 
teatatud kõikidele tõenäoliselt sellest 
mõjutatud võlausaldajatele;

a) restruktureerimiskava on vastu 
võetud artiklis 9 sätestatud nõudeid 
järgides ja sellest on teatatud kõikidele 
tõenäoliselt sellest mõjutatud 
võlausaldajatele;

(b) restruktureerimiskava läbib 
võlausaldajate parimate huvide testi;

b) restruktureerimiskava läbib 
võlausaldajate parimate huvide testi;

(c) igasugune uus rahastamine on vajalik 
restruktureerimiskava rakendamiseks ega 
kahjusta ebaõiglaselt võlausaldajate 
huvisid.

c) igasugune uus rahastamine on vajalik 
restruktureerimiskava rakendamiseks ja 
proportsionaalne;

ca) töötajate esindajaid on teavitatud ja 
nendega on konsulteeritud.

3. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutused võivad 
restruktureerimiskava kinnitamisest 
keelduda, kui ei ole mõistlikku väljavaadet 
selle kavaga võlgniku maksejõuetust ära 

3. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutused keelduvad 
restruktureerimiskava kinnitamisest, kui ei 
ole mõistlikku väljavaadet selle kavaga 
võlgniku maksejõuetust ära hoida ja 
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hoida ja ettevõtte elujõulisust tagada. ettevõtte elujõulisust tagada.

4. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
enne restruktureerimiskava siduvaks 
muutumist peab selle kinnitama õigus- või 
haldusasutus, siis tehakse otsus pärast 
kinnitamise taotluse esitamist ilma 
põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 
hiljemalt 30 päeva jooksul.

4. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
enne restruktureerimiskava siduvaks 
muutumist peab selle kinnitama õigus- või 
haldusasutus, siis tehakse otsus pärast 
kinnitamise taotluse esitamist mõistliku aja 
jooksul ja ilma põhjendamatu viivituseta.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 Artikkel 11

Rühmadeülene kohustamine Rühmadeülene kohustamine

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutus võib võlgniku või võlgniku 
nõusolekul võlausaldaja taotlusel 
kinnitada restruktureerimiskava, mida ei 
kiitnud heaks iga mõjutatud isikute rühm, 
ja see muutub siduvaks ühe või mitme 
eriarvamusele jäänud rühma suhtes, kui 
restruktureerimiskava

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutus võib võlgniku või, kui see on 
siseriiklikus õiguses nii sätestatud, 
võlgniku nõusoleku korral võlausaldaja 
taotluse alusel kinnitada 
restruktureerimiskava, mida ei kiitnud 
heaks iga mõjutatud isikute rühm, ja see 
muutub siduvaks ühe või mitme 
eriarvamusele jäänud rühma suhtes, kui 
restruktureerimiskava

(a) täidab artikli 10 lõike 2 tingimused; a) vastab artikli 10 lõikes 2 sätestatud 
tingimustele, tagades samal ajal kõigi 
siseriiklikus õiguses sätestatud nõuete 
täitmise;

(b) on heaks kiitnud vähemalt üks 
mõjutatud investorite rühm peale 
omakapitali omanike rühma ning mis tahes 
rühma, kes ettevõtte väärtuse hindamise 
tulemusel ei saaks likvideerimise 
tavapärase järjestuse korral väljamakseid 
ega muid hüvitisi;

b) on heaks kiitnud mõjutatud 
võlausaldajate rühmade enamus, kelle 
hulgas ei ole omakapitali omanike rühma 
või mis tahes rühma, kes ettevõtte väärtuse 
hindamise tulemusel ei saaks 
likvideerimise tavapärase järjestuse korral 
väljamakseid ega muid hüvitisi;

(c) vastab absoluutse eelisõiguse 
reeglile.

c) vastab absoluutse eelisõiguse 
reeglile.

2. Liikmesriigid võivad kava 
heakskiitmiseks lõike 1 punktis b nõutud 
mõjutatud rühmade minimaalset arvu 
muuta.

2. Liikmesriigid võivad kava 
heakskiitmiseks lõike 1 punktis b nõutud 
mõjutatud rühmade minimaalset arvu 
suurendada, juhul kui see minimaalne 
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arv siiski esindab enamikku rühmi.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tõenäolise 
maksejõuetuse korral ei või aktsionärid ega 
teised omakapitali omanikud, kellel on 
võlgniku suhtes ärihuvid, põhjendamatult 
takistada ettevõtte elujõulisuse taastamiseni 
viiva restruktureerimiskava vastuvõtmist 
ega rakendamist.

1. Liikmesriigid tagavad, et tõenäolise 
maksejõuetuse korral ei või aktsionärid ega 
teised omakapitali omanikud, kellel on 
võlgniku suhtes ärihuvid, põhjendamatult 
ära hoida ega takistada ettevõtte 
elujõulisuse taastamiseni viiva 
restruktureerimiskava vastuvõtmist ega 
rakendamist.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Töötajad

Liikmesriigid tagavad, et 
restruktureerimisprotsessis ei kahjustata 
töötajate õigusi, sealhulgas käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi, ning et 
tehakse sõltumatut järelevalvet 
asjaomaste liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide täitmise üle. Nimetatud 
õiguste hulka kuuluvad eelkõige:
1) kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivsete aktsioonide õigus ning
2) õigus olla informeeritud ja ära 
kuulatud, sh eelkõige õigus saada teavet 
kõigi menetluste kohta, mis võivad 
mõjutada tööhõivet või töötajate võimet 
saada kätte oma palk ja muud tulevased 
maksed, sh tööandjapension.
Liikmesriigid tagavad ühtlasi, et töötajaid 
koheldakse alati eesõigusega ja tagatud 
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nõuetega võlausaldajate rühmana.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Likvideerimisväärtuse määrab 
kindlaks õigus- või haldusasutus, kus 
restruktureerimiskava võlausaldajate 
parimate huvide testi väidetava rikkumise 
alusel vaidlustatakse.

1. Likvideerimisväärtuse määrab 
kindlaks õigus- või haldusasutus, kui 
restruktureerimiskava või 
võõrandamiskava võlausaldajate parimate 
huvide testi väidetava rikkumise alusel 
vaidlustatakse.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutuse kinnitatud 
restruktureerimiskavad on kõikide kavas 
nimetatud isikute suhtes siduvad.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- või 
haldusasutuse kinnitatud 
restruktureerimiskavad on kavas nimetatud 
kõikide isikute suhtes siduvad.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kava kinnitada ja määrata 
eriarvamusele jäänud võlausaldajatele 
võlgniku või kava poolt hääletanud 
võlausaldajate makstava rahalise hüvitise.

b) kava kinnitada ja hinnata, kas 
eriarvamusele jäänud ning kava tõttu 
põhjendamatult kahju kannatavatele 
võlausaldajatele tuleks maksta rahalist 
hüvitist, ja anda võimaluse korral 
korraldus, et selle hüvitise peab maksma 
võlgnik.

Muudatusettepanek 74



PE635.484/ 52

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et lõikes 
1 osutatud kaitse saamiseks peavad lõike 2 
punktis e osutatud tehingud olema heaks 
kiidetud restruktureerimise valdkonna 
spetsialisti või õigus- või haldusasutuse 
poolt.

3. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 
osutatud kaitse saamiseks peavad lõike 2 
punktis e osutatud tehingud olema heaks 
kiidetud restruktureerimise valdkonna 
spetsialisti või õigus- või haldusasutuse 
poolt.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Artikkel 18

Direktorite kohustused Direktorite ülesanded ja kohustused

Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid, 
millega tagada, et direktoritel on tõenäolise 
maksejõuetuse korral järgmised 
kohustused:

1. Liikmesriigid kehtestavad 
õigusnormid, millega tagada, et direktoritel 
ja ettevõtjatel on tõenäolise maksejõuetuse 
korral järgmised kohustused:

(a) viivitamatult meetmete võtmine, et 
vähendada võlausaldajate, töötajate, 
aktsionäride ja muude sidusrühmade 
kaotusi;

a) viivitamatult meetmete võtmine, et 
vähendada võlausaldajate, töötajate, 
aktsionäride ja muude sidusrühmade 
kaotusi;

(b) nõuetekohaselt võlausaldajate ja 
muude sidusrühmade huvidega 
arvestamine;

b) nõuetekohaselt võlausaldajate, 
töötajate ja muude sidusrühmade huvidega 
arvestamine;

ba) kõigi kohustuste täitmine 
võlausaldajate, töötajate, muude 
sidusrühmade, riigi ja tema harundite 
ees;

(c) maksejõuetuse ärahoidmiseks 
mõistlike meetmete võtmine;

c) maksejõuetuse ärahoidmiseks 
mõistlike meetmete võtmine;

(d) ettevõtte elujõulisust ohustava 
tahtliku või raske hooletuse vältimine.

d) ettevõtte elujõulisust ohustava 
tahtliku või raske hooletuse vältimine;
da) äriühingu netovara väärtuse 
tahtlikust vähendamisest hoidumine.
2. Lõikes 1 sätestatud kohustuste 
mittejärgimist võetakse vastavalt artiklile 
22 arvesse maksekohustustest vabastamise 
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perioodi ja tingimuste määramisel.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ülemäärastes võlgades ettevõtjate võlad 
võib kooskõlas käesoleva direktiiviga 
täielikult kustutada.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
ülemäärastes võlgades heausksete 
ettevõtjate võlad võib kooskõlas käesoleva 
direktiiviga täielikult kustutada.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Võla täielikku kustutamist 
kohaldatakse ainult juhul, kui võlgades 
olev ettevõtja on täitnud käesoleva 
direktiivi artikli 18 nõuded. Töö- või 
konkurentsiõigust rikkuvate ettevõtjate 
puhul võla täielik kustutamine 
välistatakse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid annavad uue 
võimaluse saanud ettevõtjatele toetust 
äritegevuseks ja uuendusmeetmeteks, mis 
aitavad neil ettevõtlusega tegelemise 
võimet jälle rakendama hakata.
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 Artikkel 20

Maksekohustustest vabastamise periood Maksekohustustest vabastamise periood

1. Periood, mille möödudes võib 
ülemäärastes võlgades ettevõtjate võlad 
täielikult kustutada, ei kesta kauem kui 
kolm aastat alates järgmisest:

1. Periood, mille möödudes võib 
ülemäärastes võlgades ettevõtjate võlad 
esimest korda täielikult kustutada, ei kesta 
kauem kui viis aastat alates järgmisest:

(a) kuupäev, mil õigus- või haldusasutus 
langetas otsuse sellise menetluse 
alustamise kohta, juhul kui menetlus 
lõppeb ülemäärastes võlgades ettevõtja 
varade likvideerimisega, või

a) kuupäev, mil õigus- või haldusasutus 
langetas otsuse sellise menetluse 
alustamise kohta, juhul kui menetlus 
lõppeb ülemäärastes võlgades ettevõtja 
varade likvideerimisega, või

(b) tagasimaksete kava rakendamise 
alguse kuupäev, juhul kui menetlus hõlmab 
tagasimaksete kava.

b) tagasimaksete kava rakendamise 
alguse kuupäev, juhul kui menetlus hõlmab 
tagasimaksete kava.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
maksekohustustest vabastamise perioodi 
möödumisel ülemäärastes võlgades 
ettevõtjate võlad kustutakse, ilma et oleks 
vaja uuesti õigus- või haldusasutuse poole 
pöörduda.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
maksekohustustest vabastamise perioodi 
möödumisel ülemäärastes võlgades 
ettevõtjate võlad kustutatakse.

2a. Liikmesriigid võivad sätestada 
pikemad maksekohustustest vabastamise 
perioodid, juhul kui ettevõtja taotleb teist 
või järgnevat maksekohustustest 
vabastamise menetlust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 19, 20 ja 21 
võivad liikmesriigid üheselt määratletud 
olukordades ja juhul kui sellised piirangud 
on avalikkuse huvides õigustatud, säilitada 
või kehtestada maksekohustustest 
vabastamisele juurdepääsu piiravad sätted 

1. Erandina artiklitest 19, 20 ja 21 
säilitavad või kehtestavad liikmesriigid 
üheselt määratletud olukordades ja juhul 
kui sellised piirangud on avalikkuse 
huvides õigustatud, maksekohustustest 
vabastamisele juurdepääsu piiravad sätted 
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või võla täieliku kustutamise pikemad 
perioodid või pikemad keeluperioodid 
eelkõige järgmistel juhtudel:

või võla täieliku kustutamise pikemad 
perioodid või pikemad keeluperioodid 
eelkõige järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülemäärastes võlgades ettevõtja 
tegevus võla tekkides või võlgade 
sissenõudmisel oli võlausaldajate suhtes 
ebaaus või pahauskne;

a) ülemäärastes võlgades ettevõtja 
tegevus võla tekkides või võlgade 
sissenõudmisel oli võlausaldajate suhtes 
ebaaus või pahauskne. Komisjon annab 
liikmesriikidele suunised kriteeriumide 
koostamiseks ebaausa või pahauskse 
käitumise kindlaksmääramiseks;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ülemäärastes võlgades ettevõtja ei 
pea kinni võlgade tagasimaksmise 
graafikust või ei täida muud juriidilist 
kohustust, mille eesmärk on võlausaldajate 
huvide kaitse;

b) ülemäärastes võlgades ettevõtja ei 
pea enamasti kinni võlgade 
tagasimaksmise graafikust või ei täida 
muud juriidilist kohustust, mille eesmärk 
on võlausaldajate huvide kaitse, võttes 
arvesse raskusi, mis mikro- ja väikestel 
ettevõtjatel maksejõuetus- ja 
restruktureerimismenetluse järgimisel 
tekivad;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) ettevõtjad või nende direktorid on 
tegutsenud vastuolus käesoleva direktiivi 
artikli 18 kohaste kohustustega või on 
ettevõtjad või nende direktorid rikkunud 
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töö- või konkurentsiõigust.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad sätestada 
pikemad maksekohustustest vabastamise 
perioodid juhtudel, kui ülemäärastes 
võlgades ettevõtja põhielukoht on 
võimalike realiseeritavate varade seast 
välja arvatud, et kaitsta ülemäärastes 
võlgades ettevõtja ja tema pere 
toimetulekut.

2. Liikmesriigid võivad sätestada 
pikemad maksekohustustest vabastamise 
perioodid, et kaitsta ülemäärastes võlgades 
ettevõtja ja tema pere elatise teenimise 
võimalusi, kui tema põhielukoht on 
võimalike realiseeritavate varade seast 
välja arvatud.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad konkreetsed 
võlakategooriad, nagu tagatud võlad või 
kriminaalkaristustest või deliktiõiguslikust 
vastutusest tulenevad võlad, 
maksekohustustest vabastamisest välja 
arvata või sätestada pikema 
maksekohustustest vabastamise perioodi, 
juhul kui sellised väljaarvamised või 
piirangud on avalikkuse huvides 
õigustatud.

3. Liikmesriigid võivad 
maksekohustustest vabastamisest välja 
arvata konkreetsed võlakategooriad, nagu 
tagatud võlad või kriminaalkaristustest või 
deliktiõiguslikust vastutusest tulenevad 
võlad, või sätestada nende suhtes pikema 
maksekohustustest vabastamise perioodi, 
juhul kui sellised väljaarvamised või 
piirangud on avalikkuse huvides 
õigustatud.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina artiklist 21 võivad 
liikmesriigid sätestada tegutsemiskeelu 
pikemaks või määramata ajaks, kui 
ülemäärastes võlgades ettevõtja on sellise 
elukutse esindaja, mille kohta kehtivad 
erilised eetikanõuded, või kui 
tegutsemiskeelud määrati 
kriminaalkohtumenetluses.

4. Erandina artiklist 21 võivad 
liikmesriigid sätestada tegutsemiskeelu 
pikemaks või määramata ajaks, kui 
ülemäärastes võlgades ettevõtja on sellise 
elukutse esindaja, mille kohta kehtivad 
erilised eetikanõuded ja ettevõtja on neid 
nõudeid rikkunud, või kui 
tegutsemiskeelud määrati 
kriminaalkohtumenetluses.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 punkti a osas annab 
komisjon liikmesriikidele suunised 
kriteeriumide koostamiseks ebaausa või 
pahauskse käitumise 
kindlaksmääramiseks sellises olukorras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
ülemäärastes võlgades ettevõtjal on 
kaubandus-, majandus-, ametialases või 
kutsetegevuses tekkinud võlgu, samuti 
isiklikke võlgu, mis on tekkinud väljaspool 
neid tegevusi, siis käsitletakse 
maksekohustustest vabastamise saamiseks 
kõiki võlgu ühe menetluse raames.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
ülemäärastes võlgades ettevõtjal on 
kaubandus-, majandus-, ametialases või 
kutsetegevuses tekkinud võlgu, samuti 
isiklikke võlgu, mis on tekkinud väljaspool 
neid tegevusi, tuleb kutsetegevuses 
tekkinud võlgu käsitleda 
maksekohustustest vabastamise saamiseks 
isiklikest võlgadest eraldi. Menetlusi, 
mille eesmärk on vabaneda nii 
kutsetegevuses tekkinud kui ka isiklikest 
võlgadest, võib kooskõlas käesoleva 
direktiiviga maksekohustustest 
vabastamise saamiseks kooskõlastada.
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõikest 1 
kõrvale kalduda ja sätestada, et ärilisi ja 
isiklikke võlgu tuleb käsitleda eraldi 
menetlustes, eeldusel et neid menetlusi on 
võimalik käesoleva direktiivi kohase 
maksekohustustest vabastamise saamiseks 
kooskõlastada.

välja jäetud

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vahendajad, 
pankrotihaldurid ja teised 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise asjades määratud 
spetsialistid saavad vajaliku esmase ja 
täiendava koolituse, et tagada teenuste 
osutamine kõikide osapoolte suhtes 
tõhusalt, erapooletult, sõltumatult ja 
pädevalt.

1. Liikmesriigid tagavad, et vahendajad, 
pankrotihaldurid ja teised 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise asjades määratud 
spetsialistid saavad esmase ja 
täienduskoolituse ning vajaliku 
kvalifikatsiooni, et tagada tõhus, 
erapooletu, sõltumatu ja pädev teenuste 
osutamine kõigile isikutele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Komisjon hõlbustab parimate tavade 
vahetamist liikmesriikide vahel, et kogu 
liidus koolituse kvaliteeti parandada, sh 
võrgustike loomise, kogemuste vahetamise 
ja suutlikkuse suurendamise vahendite 
kaudu, ning korraldab vajaduse korral 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
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võimaluse andmise asjadega tegelevate 
kohtu- ja haldusasutuste liikmete 
koolitust.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid soodustavad mis tahes 
nende poolt asjakohaseks peetavate 
vahenditega restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise 
valdkonna spetsialistide vabatahtlike 
tegevusjuhendite väljatöötamist ja nendest 
kinnipidamist ning teisi selliste teenuste 
osutamise tõhusaid 
järelevalvemehhanisme.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise valdkonna spetsialistid 
ning teised selliste teenuste osutamise 
tõhusaid järelevalvemehhanismid 
järgiksid kohustuslikke tegevusjuhendeid, 
mis sisaldavad vähemalt sätteid koolituse, 
kvalifikatsiooni, litsentside, 
registreerimise, isikliku vastutuse, 
kindlustuse ja hea maine kohta.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid kehtestavad tõhusad 
sanktsioonid käesolevas artiklis ja 
muudes asjakohastes liidu või siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud spetsialistidele 
kehtivate kohustuste rikkumise eest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1а. Liikmesriigid tagavad, et teave 
restruktureerimise valdkonna 
spetsialistide üle järelevalvet või kontrolli 
teostavate asutuste kohta oleks avalikult 
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kättesaadav.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27a
Uue võimaluse saanud ettevõtjatele 

kättesaadav teave
1. Liikmesriigid tagavad, et uue 
võimaluse saanud ettevõtjatel oleks 
võimalik saada asjakohast, ajakohast, 
selget, kokkuvõtlikku ja 
kasutajasõbralikku teavet selle kohta, 
millist just neile mõeldud haldus-, õigus, 
ettevõtlus- või rahalist toetust on neil 
võimalik saada ja milliseid vahendeid nad 
saavad kasutada, et uue ettevõtte 
asutamine oleks lihtsam.
2. Liikmesriigid edastavad lõike 1 
kohaselt esitatava teabe komisjonile kord 
aastas.
3. Komisjon avaldab lõike 1 kohaselt 
esitatava ja lõike 2 kohaselt saadud teabe 
kasutajasõbralikul moel oma veebisaidil.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Võlgniku põhihuvide keskme 
muutus, nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 2015/848, ei ole 
restruktureerimismenetluste ajal lubatud.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võlausaldajatele teadete saatmine; c) võlausaldajatele, sealhulgas 
töötajate esindajatele teadete saatmine;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kaotatud töökohtade arv, ettevõtte 
osaline või täielik üleandmine, osaline 
koondamine, restruktureerimislepingute 
mõju tööhõivele, direktorite kohustuste 
rikkumine ja avaliku sektori vahenditest 
rahastamise määr;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gb) selliste punkti a alapunktis iii 
osutatud menetluse läbinud võlgnike arv, 
kes asutasid uue ettevõtte;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gc) võlgnike puhul, kes asutasid pärast 
punkti a alapunktides ii ja iii osutatud 
menetluse läbimist uue ettevõtte, 
keskmine aeg, mis jäi menetluse 
lõppemise ja uue ettevõtte asutamise 
vahele;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gd) kaotatud töökohtade arv, ettevõtte 
osaline või täielik üleandmine, osaline 
koondamine ning 
restruktureerimislepingute mõju 
tööhõivele ja avaliku sektori vahenditest 
rahastamise määr;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ge) kaotatud töökohtade arv, ettevõtte 
osaline või täielik üleandmine ning 
restruktureerimislepingute mõju 
tööhõiveolukorrale;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gf) selliste restruktureerimis- ja 
maksejõuetusmenetluste arv, mille puhul 
ilmnes pettus, ja kasutada olnud täitmise 
tagamise mehhanismide toimimine.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad lõigetes 1 ja 
2 osutatud koondandmete alusel statistika 

3. Liikmesriigid koostavad lõigetes 1 ja 
2 osutatud koondandmete alusel statistika 
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terve kalendriaasta kohta iga aasta 31. 
detsembri seisuga, alustades andmetest, 
mis koguti alates [rakendusmeetmete 
kohaldamise alguskuupäevast] esimese 
terve kalendriaasta jooksul. Statistika 
edastatakse komisjonile kord aastas, 
täpsemalt andmete kogumise aastale 
järgneva kalendriaasta 31. märtsiks, 
kasutades andmete edastamise tüüpvormi.

terve kalendriaasta kohta iga aasta 31. 
detsembri seisuga, alustades andmetest, 
mis koguti alates [rakendusmeetmete 
kohaldamise alguskuupäevast] esimese 
terve kalendriaasta jooksul. Statistika 
edastatakse komisjonile kord aastas, 
täpsemalt andmete kogumise aastale 
järgneva kalendriaasta 31. märtsiks, 
kasutades andmete edastamise tüüpvormi. 
Liikmesriigid esitavad selle statistika 
kasutajasõbralikul veebisaidil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon koondab käesoleva artikli 
lõigetes 1–3 osutatud teabe oma 
veebilehele tasuta, avalikult kättesaadaval 
ja kasutajasõbralikul moel.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30a
Aruandluskohustus

1. Iga võlgnik, kes on liikmesriigis 
seotud restruktureerimis-, maksejõuetus- 
või maksekohustustest vabastamise 
menetlusega ja kes tegutseb ka teises 
liikmesriigis, teatab sellest mõlema 
liikmesriigi pädevale asutusele, 
haldusasutusele või kohtule iga sellise 
menetluse alguses.
2. Võlgnik on kohustatud teatama 
restruktureerimis-, maksejõuetus- või 
maksekohustustest vabastamise 
menetluses osaleva kohtu haldusorganile 
oma ettevõtte tegevusest, selle mahust ja 



PE635.484/ 64

ET

struktuurist teises liikmesriigis või 
kolmandates riikides.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) Direktiiv 2008/94/EÜ.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [5 aasta jooksul pärast 
rakendusmeetmete kohaldamise 
alguskuupäeva] ja seejärel iga 7 aasta 
tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta, 
muu hulgas kaaludes, kas 
restruktureerimise, maksejõuetuse ja uue 
võimaluse andmise õigusliku raamistiku 
konsolideerimiseks ning tugevdamiseks on 
vaja täiendavaid meetmeid.

Hiljemalt [3 aasta jooksul pärast 
rakendusmeetmete kohaldamise 
alguskuupäeva] ja seejärel iga viie aasta 
tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise ja mõju 
kohta. Pärast käesoleva direktiivi 
läbivaatamist esitab komisjon selle 
hinnangu alusel vajaduse korral 
seadusandliku ettepaneku, kaaludes 
täiendavaid meetmeid restruktureerimise, 
maksejõuetuse ja uue võimaluse andmise 
õigusliku raamistiku konsolideerimiseks 
ning ühtlustamiseks, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu 
maksejõuetusmenetluse algatamise 
tingimused, maksejõuetuse 
tavamääratlus, maksejõuetuse nõuete 
järjekord ning vara tagasivõitmise 
meetmed.


