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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te direktive je odpraviti ovire
za uresničevanje temeljnih svoboščin, kot 
sta prosti pretok kapitala in svoboda 
ustanavljanja, ki izhajajo iz razlik med 
nacionalnimi zakonodajami in postopki na 
področju preventivnega prestrukturiranja, 
insolventnosti in druge priložnosti. Namen 
te direktive je odpraviti take ovire z 
zagotovitvijo, da imajo podjetja v 
finančnih težavah, ki so sposobna preživeti, 
dostop do učinkovitih nacionalnih okvirov 
preventivnega prestrukturiranja, ki jim 
omogočajo nadaljnje poslovanje; da imajo 
pošteni prezadolženi podjetniki drugo 
priložnost po popolnem odpustu dolga po 
razumnem obdobju ter da se izboljša 
učinkovitost postopkov prestrukturiranja, 
postopkov v primeru insolventnost in 
postopkov za odpust dolga, zlasti z 
namenom skrajšanja njihovega trajanja.

(1) Cilj te direktive je prispevati k 
dobremu delovanju notranjega trga z 
odpravo ovir za uresničevanje temeljnih 
svoboščin, kot sta prosti pretok kapitala in 
svoboda ustanavljanja, ki izhajajo iz razlik 
med nacionalnimi zakonodajami in 
postopki na področju preventivnega 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti, s čimer bi prispevala k 
vzpostavitvi prave unije kapitalskih trgov. 
Namen te direktive je odpraviti take ovire z 
zagotovitvijo, da imajo podjetja v 
finančnih težavah, ki so sposobna preživeti, 
dostop do učinkovitih nacionalnih okvirov 
preventivnega prestrukturiranja, ki jim 
omogočajo nadaljnje poslovanje; da imajo 
pošteni prezadolženi podjetniki drugo 
priložnost po popolnem odpustu dolga po 
razumnem obdobju ter da se izboljša 
učinkovitost postopkov prestrukturiranja, 
postopkov v primeru insolventnost in 
postopkov za odpust dolga, zlasti z 
namenom skrajšanja njihovega trajanja. 
Preventivne rešitve, pogosto imenovane 
rešitve „pre-pack“, izhajajo iz vse večje 
težnje v sodobnem insolvenčnem pravu, 
kjer se prednost daje pristopom, katerih 
cilj je – v nasprotju s klasičnim pristopom, 
ki je namenjen likvidaciji podjetja v 
težavah – sanacija podjetja ali vsaj rešitev 
njegovih enot, ki so ekonomsko še 
sposobne preživeti ter tako prispevati k 
ohranitvi delovnih mest.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prestrukturiranje bi moralo 
podjetjem v finančnih težavah omogočiti, 
da v celoti ali delno nadaljujejo poslovanje, 
tako da se spremenijo sestava, pogoji ali 
struktura sredstev in obveznosti ali njihova 
struktura kapitala, vključno s prodajo 
premoženja ali delov podjetja. Okviri 
preventivnega prestrukturiranja bi morali 
podjetjem predvsem omogočiti, da se 
prestrukturirajo v zgodnji fazi in se tako 
izognejo insolventnosti. Z navedenimi 
okviri bi se morala povišati skupna 
vrednost za upnike, lastnike in 
gospodarstvo kot celoto ter preprečiti 
nepotrebne izgube delovnih mest ter znanja 
in spretnosti. Prav tako bi morali 
preprečevati kopičenje slabih posojil. V 
postopku prestrukturiranja bi morale biti 
zaščitene pravice vseh zadevnih strank. 
Hkrati bi bilo treba neuspešna podjetja, ki 
nimajo možnosti preživetja, čim hitreje 
likvidirati.

(2) Prestrukturiranje bi moralo 
podjetjem v finančnih težavah omogočiti, 
da v celoti ali delno nadaljujejo poslovanje, 
tako da se spremenijo sestava, pogoji ali 
struktura sredstev in obveznosti ali njihova 
struktura kapitala, vključno s prodajo 
premoženja, delov podjetja ali celega
podjetja, če ti ukrepi prispevajo tudi k 
poplačilu upnikov. Okviri preventivnega 
prestrukturiranja bi morali podjetjem 
predvsem omogočiti, da se prestrukturirajo 
v zgodnji fazi in se tako izognejo 
insolventnosti. Z navedenimi okviri bi se 
morala celo povišati skupna vrednost za 
upnike v primerjavi s tisto, ki bi jo prejeli v 
primeru odprodaje premoženja, lastnike in 
gospodarstvo kot celoto ter preprečiti 
nepotrebne izgube delovnih mest in 
dejavnosti ter znanja in spretnosti. Prav 
tako bi morali preprečevati kopičenje 
slabih posojil, za reševanje katerih je 
najučinkoviteje zavzeti celovit in usklajen 
pristop, pri katerem se, kjer je to 
primerno, uporabi kombinacija političnih 
ukrepov na nacionalni ravni in na ravni 
Evropske unije. V postopku 
prestrukturiranja bi morale biti zaščitene 
pravice vseh zadevnih strank. Hkrati bi bilo 
treba neuspešna podjetja, ki nimajo 
možnosti preživetja, čim hitreje likvidirati.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Predolgo trajanje postopkov 
prestrukturiranja, postopkov v primeru 
insolventnosti in postopkov za odpust 

(5) Predolgo trajanje postopkov 
prestrukturiranja, postopkov v primeru 
insolventnosti in postopkov za odpust 
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dolgov v več državah članicah je 
pomemben dejavnik, ki povzroča nizke 
stopnje poplačila in vlagatelje odvrača od 
poslovanja v jurisdikcijah, kjer lahko 
postopki trajajo predolgo.

dolgov v več državah članicah je 
pomemben dejavnik, ki povzroča nizke 
stopnje poplačila in vlagatelje odvrača od 
poslovanja v jurisdikcijah, kjer lahko 
postopki trajajo predolgo in so 
neupravičeno dragi.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vse te razlike prinašajo dodatne 
stroške za vlagatelje pri ocenjevanju 
tveganj dolžnikov, ki vstopajo v finančne 
težave, v eni ali več državah članicah in 
stroške prestrukturiranja podjetij, ki imajo 
poslovne enote, upnike ali premoženje v 
drugih državah članicah, kot očitno velja 
pri prestrukturiranju mednarodnih skupin 
podjetij. Številni vlagatelji kot glavni 
razlog za to, da ne vlagajo v poslovno 
razmerje s subjektom zunaj svoje države 
ali vstopijo vanj, navajajo negotovost glede 
pravil o insolventnosti ali tveganje 
dolgotrajnih ali zapletenih postopkov v 
primeru insolventnosti v drugi državi.

(6) Vse te razlike prinašajo dodatne 
stroške za vlagatelje ali banke pri 
ocenjevanju tveganj dolžnikov, ki vstopajo 
v finančne težave, v eni ali več državah 
članicah ali pri ocenjevanju tveganj, 
povezanih s ponovnim začetkom izvajanja 
rentabilnih dejavnosti podjetij v težavah,
in stroške prestrukturiranja podjetij, ki 
imajo poslovne enote, upnike ali 
premoženje v drugih državah članicah, kot 
očitno velja pri prestrukturiranju 
mednarodnih skupin podjetij. Številni 
vlagatelji kot glavni razlog za to, da ne 
vlagajo v poslovno razmerje s subjektom 
zunaj svoje države ali vstopijo vanj, 
navajajo negotovost glede pravil o 
insolventnosti ali tveganje dolgotrajnih ali 
zapletenih postopkov v primeru 
insolventnosti v drugi državi. Ta 
negotovost ima torej odvračilni učinek, ki 
ovira tudi svobodo ustanavljanja podjetij 
in pripravljenost za ukvarjanje s 
podjetništvom ter škodi pravilnemu 
delovanju notranjega trga. Zlasti mala in 
srednja podjetja v večini primerov nimajo 
sredstev za ocenjevanje tveganj, povezanih 
s čezmejnimi dejavnostmi. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Navedene razlike vodijo do 
neenakih pogojev za dostop do posojila in 
neenakih stopenj poplačila v državah 
članicah. Zato je za dobro delujoč enotni 
trg na splošno in zlasti za delujočo unijo 
kapitalskih trgov nujno potrebna višja 
stopnja usklajenosti na področju 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti.

(7) Navedene razlike vodijo do 
neenakih pogojev za dostop do posojila in 
neenakih stopenj poplačila v državah 
članicah ter ovirajo prost pretok kapitala
na notranjem trgu. Analize kažejo, da je v 
vseh državah članicah učinkovit okvir 
preventivnega prestrukturiranja pozitivno 
povezan z ravnjo podjetništva in bi lahko 
ublažil škodljive posledice razdolževanja v 
smislu finančne stabilnosti in 
gospodarske dejavnosti. Zato je za dobro 
delujoč enotni trg na splošno in zlasti za 
delujočo unijo kapitalskih trgov ter za 
uspešno gospodarsko delovanje nujno 
potrebna višja stopnja usklajenosti na 
področju prestrukturiranja, insolventnosti 
in druge priložnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Harmonizacija na področju 
insolvenčnega prava je nujen korak v 
smeri skupnega evropskega poslovnega 
prava. Vendar je pravni red Unije na 
področju poslovnega prava raznolik in 
nepopoln. Nadaljnja konvergenca je 
bistvena za dobro delovanje evropskega 
enotnega trga.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ovire za uresničevanje temeljnih 
svoboščin niso omejene na povsem 
čezmejne položaje. Vse bolj povezan 

(9) Ovire za uresničevanje temeljnih 
svoboščin niso omejene na povsem 
čezmejne položaje. Vse bolj povezan 
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enotni trg – na katerem obstaja prosti 
pretok blaga, storitev, kapitala in delavcev 
– z vse močnejšo digitalno razsežnostjo 
pomeni, da je zelo malo podjetij povsem 
nacionalnih, če se upoštevajo vsi ustrezni 
elementi, kot so njihova baza strank, 
dobavna veriga, področje dejavnosti ter 
baza vlagateljev in kapitala. Tudi povsem 
nacionalni primeri insolventnosti lahko na 
podlagi tako imenovanega domino učinka 
insolventnosti vplivajo na delovanje 
enotnega trga, pri čemer lahko 
insolventnost enega podjetja sproži 
nadaljnje insolventnosti v dobavni verigi.

enotni trg – na katerem obstaja prosti 
pretok blaga, storitev, kapitala in delavcev 
– z vse močnejšo digitalno razsežnostjo 
pomeni, da je zelo malo podjetij povsem 
nacionalnih, če se upoštevajo vsi ustrezni 
elementi, kot so njihova baza strank, 
dobavna veriga, področje dejavnosti ter 
baza vlagateljev in kapitala. Tudi povsem 
nacionalni primeri insolventnosti lahko na 
podlagi tako imenovanega domino učinka 
insolventnosti vplivajo na delovanje 
enotnega trga, pri čemer lahko 
insolventnost enega podjetja sproži 
nadaljnje insolventnosti v dobavni verigi, 
na kar so zlasti občutljiva mala in srednja 
podjetja.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uredba (EU) 2015/848 Evropskega 
parlamenta in Sveta62 obravnava vprašanja 
pristojnosti, priznavanja in izvrševanja, 
prava, ki se uporablja, in sodelovanja v 
čezmejnih postopkih v primeru 
insolventnosti ter medsebojnega 
povezovanja registrov insolventnosti. 
Njeno področje uporabe zajema 
preventivne postopke, s katerimi se 
spodbuja reševanje rentabilnega dolžnika, 
in postopke, s katerimi se podjetnikom 
zagotavlja druga priložnost. Vendar se z 
Uredbo (EU) 2015/848 ne odpravljajo 
razlike med navedenimi postopki v 
nacionalni zakonodaji. Poleg tega z 
instrumentom, ki bi bil omejen samo na 
čezmejne primere insolventnosti, ne bi bile 
odpravljene vse ovire za prosti pretok, prav 
tako pa vlagatelji ne bi mogli vnaprej 
določiti čezmejne ali domače narave 
morebitnih prihodnjih finančnih težav 
dolžnika. Zato je treba iti dlje od zadev 
pravosodnega sodelovanja in vzpostaviti 

(10) Uredba (EU) 2015/848 Evropskega 
parlamenta in Sveta obravnava vprašanja 
pristojnosti, priznavanja in izvrševanja, 
prava, ki se uporablja, in sodelovanja v 
čezmejnih postopkih v primeru 
insolventnosti ter medsebojnega 
povezovanja registrov insolventnosti. 
Njeno področje uporabe zajema 
preventivne postopke, sprožene z javno 
odločbo, s katerimi se spodbuja reševanje 
rentabilnega dolžnika, in postopke, s 
katerimi se podjetnikom zagotavlja druga 
priložnost. Vendar se z Uredbo (EU) 
2015/848 ne odpravljajo razlike med 
navedenimi postopki v nacionalni 
zakonodaji in se ne obravnavajo zaupni 
postopki. Poleg tega z instrumentom, ki bi 
bil omejen samo na čezmejne primere 
insolventnosti, ne bi bile odpravljene vse 
ovire za prosti pretok, prav tako pa 
vlagatelji ne bi mogli vnaprej določiti 
čezmejne ali domače narave morebitnih 
prihodnjih finančnih težav dolžnika. Zato 
je treba iti dlje od zadev pravosodnega 
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minimalne vsebinske standarde. sodelovanja in vzpostaviti minimalne 
vsebinske standarde.

_________________ _________________

62 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 
postopkih v primeru insolventnosti (UL L 
141, 5.6.2015, str. 19).

62 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 
postopkih v primeru insolventnosti (UL L 
141, 5.6.2015, str. 19).

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Znižati je treba stroške 
prestrukturiranja za dolžnike in upnike. 
Zato bi bilo treba zmanjšati razlike, ki 
ovirajo zgodnje prestrukturiranje podjetij v 
finančnih težavah, ki so sposobna preživeti, 
in možnost druge priložnosti za poštene 
podjetnike. To bi moralo zagotoviti večjo 
preglednost, pravno varnost in 
predvidljivost v Uniji. Prav tako bi se 
morali povečati donosi vseh vrst upnikov 
in vlagateljev ter spodbuditi čezmejne 
naložbe. Večja skladnost bi morala olajšati 
tudi prestrukturiranje skupin podjetij, ne 
glede na to, kje v Uniji imajo sedeže 
njihovi člani.

(11) Znižati je treba stroške 
prestrukturiranja za dolžnike in upnike, ki 
te stroške pogosto nosijo posredno, ker se 
njihovo poplačilo zmanjša. Zato bi bilo
treba zmanjšati razlike, ki ovirajo zgodnje 
prestrukturiranje podjetij v finančnih 
težavah, ki so sposobna preživeti, in 
možnost druge priložnosti za poštene 
podjetnike. To bi moralo zagotoviti večjo 
preglednost v Evropski uniji ter večjo
pravno varnost in predvidljivost za 
dolžnike in upnike. Prav tako bi se morali 
povečati donosi vseh vrst upnikov in 
vlagateljev ter spodbuditi čezmejne 
naložbe. Večja skladnost bi morala olajšati 
tudi prestrukturiranje skupin podjetij, ne 
glede na to, kje v Uniji imajo sedeže 
njihovi člani.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Odpravljanje ovir za učinkovito 
prestrukturiranje podjetij v finančnih 
težavah, ki so sposobna preživeti, prispeva 
k zmanjšanju izgub delovnih mest in izgub 

(12) Odpravljanje ovir za učinkovito 
prestrukturiranje podjetij v finančnih 
težavah, ki so sposobna preživeti, prispeva 
k zmanjšanju izgub delovnih mest in izgub 
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za upnike v dobavni verigi ter ohranjanju 
strokovnega znanja in spretnosti, zato 
koristi širšemu gospodarstvu. Z olajšanjem 
druge priložnosti za podjetnike se prepreči 
njihova izključitev s trga dela in se jim 
omogoči, da znova začnejo podjetniške 
dejavnosti, pri čemer upoštevajo spoznanja 
iz preteklih izkušenj. Nazadnje, skrajšanje 
trajanja postopkov prestrukturiranja bi 
pomenilo višje stopnje poplačila za upnike, 
saj bi podjetje čez čas običajno samo 
dodatno izgubilo na vrednosti. Poleg tega 
bi učinkoviti insolvenčni okviri omogočili 
boljšo oceno tveganj, povezanih z 
odločitvami o dajanju in najemanju posojil, 
in olajšali prilagajanje prezadolženih 
podjetij, s čimer bi se znižali ekonomski in 
socialni stroški v procesu njihovega 
razdolževanja.

za upnike v dobavni verigi ter ohranjanju 
strokovnega znanja in spretnosti, zato 
koristi širšemu gospodarstvu. Da bi dosegli 
ta cilj ter ohranili delovna mesta in 
dejavnosti, bi bilo treba zagotoviti, da so ti 
postopki lahko v celoti ali delno zaupni, 
zaradi česar je treba med drugim bolje 
opredeliti pravice delavcev. Z olajšanjem 
druge priložnosti za podjetnike se prepreči 
njihova izključitev s trga dela in se jim 
omogoči, da znova začnejo podjetniške 
dejavnosti, pri čemer upoštevajo spoznanja 
iz preteklih izkušenj. Nazadnje, skrajšanje 
trajanja postopkov prestrukturiranja bi 
pomenilo višje stopnje poplačila za upnike, 
saj bi podjetje čez čas običajno samo 
dodatno izgubilo na vrednosti. Poleg tega 
bi učinkoviti insolvenčni okviri omogočili 
boljšo oceno tveganj, povezanih z 
odločitvami o dajanju in najemanju posojil, 
in olajšali prilagajanje prezadolženih 
podjetij, s čimer bi se znižali ekonomski in 
socialni stroški v procesu njihovega 
razdolževanja.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zlasti mala in srednja podjetja bi 
morala imeti koristi od bolj usklajenega 
pristopa na ravni Unije, saj nimajo 
potrebnih virov, da bi pokrila visoke 
stroške prestrukturiranja in izkoristila 
učinkovitejše postopke prestrukturiranja v 
nekaterih državah članicah. Mala in srednja 
podjetja, zlasti ko se srečujejo s finančnimi 
težavami, pogosto nimajo sredstev, da bi 
najela strokovno svetovanje, zato bi bilo 
treba vzpostaviti orodja za zgodnje 
opozarjanje, ki bi dolžnike opozorila na 
nujnost ukrepanja. Za pomoč takim 
podjetjem, da se prestrukturirajo po nizkih 
stroških, bi bilo treba na nacionalni ravni 

(13) Zlasti mala in srednja podjetja bi 
morala imeti koristi od bolj usklajenega 
pristopa na ravni Unije, saj nimajo 
potrebnih virov, da bi pokrila visoke 
stroške prestrukturiranja in izkoristila 
učinkovitejše postopke prestrukturiranja v 
nekaterih državah članicah. Mala in srednja 
podjetja, zlasti ko se srečujejo s finančnimi 
težavami, pogosto nimajo sredstev, da bi 
najela strokovno svetovanje, zato bi bilo 
treba vzpostaviti orodja za zgodnje 
opozarjanje, ki bi dolžnike opozorila na 
nujnost ukrepanja. Za pomoč takim 
podjetjem, da se prestrukturirajo po nizkih 
stroških, bi bilo treba na nacionalni ravni 
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pripraviti tudi vzorce načrtov 
prestrukturiranja in jih dati na voljo na 
spletu. Dolžniki bi morali imeti možnost, 
da jih uporabljajo ter prilagodijo svojim 
potrebam in posebnostim svoje dejavnosti.

pripraviti tudi vzorce načrtov 
prestrukturiranja in jih dati na voljo na 
spletu. Dolžniki bi morali imeti možnost, 
da jih uporabljajo ter prilagodijo svojim 
potrebam in posebnostim svoje dejavnosti. 
Dolžniku bi bilo treba omogočiti, da s 
tretjimi osebami in upniki poišče 
natančne in specifične rešitve, najsi bo to 
zmanjšanje dolga do vseh ali velikega dela 
upnikov ali odstop ene ali več rentabilnih 
dejavnosti, s čimer bi se bolj prispevalo k 
poplačilu upnikov kot z odprodajo 
premoženja. Prav tako bi moralo biti na 
voljo svetovanje upraviteljev na področju 
prestrukturiranja ki, ob podpori poslovnih 
združenj in drugih zainteresiranih strani, 
upošteva posebnosti malih in srednjih 
podjetij.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Prezadolženost potrošnikov vzbuja 
veliko zaskrbljenost na gospodarskem in 
socialnem področju ter je tesno povezana z 
zmanjšanjem presežka dolga. Poleg tega 
pogosto ni mogoče jasno razlikovati med 
potrošniškimi in poslovnimi dolgovi 
podjetnika. Sistem druge priložnosti za 
podjetnike ne bi bil učinkovit, če bi moral 
iti podjetnik skozi ločene postopke z 
različnimi pogoji dostopa in preizkusnimi 
dobami za odpust dolgov, da bi mu bili 
odpuščeni njegovi osebni poslovni in 
neposlovni dolgovi. Iz teh razlogov bi 
morale imeti države članice možnost, da 
določbe o odpustu dolgov uporabijo tudi za 
potrošnike, čeprav ta direktiva ne vključuje 
zavezujočih pravil o prezadolženosti 
potrošnikov.

(15) Prezadolženost potrošnikov vzbuja 
veliko zaskrbljenost na gospodarskem in 
socialnem področju ter je tesno povezana z 
zmanjšanjem presežka dolga. Poleg tega je 
razlikovanje med potrošniškimi in 
poslovnimi dolgovi podjetnika v nekaterih 
jurisdikcijah jasno, v drugih pa je tako 
razlikovanje težje in ni običajna praksa. V 
teh jurisdikcijah sistem druge priložnosti 
za podjetnike morda ne bo učinkovit, če bo
moral iti podjetnik skozi ločene postopke z 
različnimi pogoji dostopa in preizkusnimi 
dobami za odpust dolgov, da bi mu bili 
odpuščeni njegovi osebni poslovni in 
neposlovni dolgovi. Iz teh razlogov bi 
morale imeti države članice možnost, da 
določbe o odpustu dolgov uporabijo tudi za 
potrošnike, čeprav ta direktiva ne vključuje 
zavezujočih pravil o prezadolženosti 
potrošnikov.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prej ko lahko dolžnik odkrije svoje 
finančne težave in ustrezno ukrepa, večja je 
verjetnost, da se bo izognil bližajoči se 
insolventnosti, ali v primeru podjetja, 
katerega sposobnost preživetja je trajno 
oslabljena, bolj organiziran in učinkovit bo 
postopek likvidacije. Zato bi bilo treba 
zagotoviti jasne informacije o 
razpoložljivih postopkih preventivnega 
prestrukturiranja in orodja za zgodnje 
opozarjanje, da bi bili dolžniki, ki se 
začenjajo srečevati s finančnimi težavami, 
spodbujeni k zgodnjemu ukrepanju. 
Mogoči mehanizmi zgodnjega opozarjanja 
bi morali vključevati računovodske 
dolžnosti in dolžnosti spremljanja za 
dolžnike ali dolžnikovo vodstvo ter 
dolžnosti poročanja na podlagi posojilnih 
pogodb. Poleg tega bi lahko bile tretje 
osebe z ustreznimi informacijami, kot so 
računovodje, davčni organi in organi 
socialne varnosti, na podlagi nacionalne 
zakonodaje spodbujene ali obvezane, da 
opozorijo na negativni razvoj.

(16) Prej ko lahko dolžnik odkrije svoje 
finančne težave in ustrezno ukrepa, večja je 
verjetnost, da se bo izognil bližajoči se 
insolventnosti, ali v primeru podjetja, 
katerega sposobnost preživetja je trajno 
oslabljena, bolj organiziran in učinkovit bo 
postopek likvidacije. Zato bi bilo treba 
zagotoviti jasne informacije o 
razpoložljivih postopkih preventivnega 
prestrukturiranja in orodja za zgodnje 
opozarjanje, da bi bili dolžniki, ki se 
začenjajo srečevati s finančnimi težavami, 
spodbujeni k zgodnjemu ukrepanju. 
Mogoči mehanizmi zgodnjega opozarjanja 
bi morali vključevati računovodske 
dolžnosti in dolžnosti spremljanja za 
dolžnike ali dolžnikovo vodstvo ob 
upoštevanju pomanjkljivih finančnih 
virov malih in srednjih podjetij ter 
dolžnosti poročanja na podlagi posojilnih 
pogodb. Poleg tega naj bi imeli organi 
socialne varnosti, davčni in revizijski 
organi na podlagi nacionalne zakonodaje 
na voljo zadostna sredstva, da čim prej 
opozorijo na nevaren razvoj dolgov 
podjetja. Dostop do javnih, brezplačnih in 
uporabnikom prijaznih informacij o 
pravnih postopkih za prestrukturiranje in 
insolventnost je prvi korak k ozaveščanju 
dolžnikov in podjetnikov in preprečevanju 
insolventnosti. Komisija bi morala tudi 
spodbujati, v skladu z njeno strategijo za 
enotni digitalni trg, uporabo in razvoj 
novih informacijskih tehnologij za spletno 
obveščanje in sporočanje, kar bi 
zagotovilo učinkovitejše postopke 
zgodnjega opozarjanja.

Predlog spremembe 14
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Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Preventivna faza opozarjanja, 
katere namen je prehiteti nastanek krize, 
šteje kot podporni instrument za 
opozarjanje dolžnika na težave in mu 
omogoči hitro analizo ter ugotavljanje 
razlogov za gospodarske in finančne 
težave podjetja, ob tem na prostovoljni 
osnovi v ta namen ponuja različne vire, ne 
da bi ob tem vsiljevala določene ukrepe ali 
da bi krizo razkrila tretjim stranem. Zato 
je pomembno, da se državam članicam 
prepusti odločitev o omejitvah MSP glede 
obveznega preventivnega opozarjanja ob 
upoštevanju, da MSP pogosto ne morejo 
sama začeti postopkov za samostojno 
prestrukturiranje zaradi številnih 
dejavnikov, ki slabijo njihovo 
konkurenčnost, kot so majhnost, 
pomanjkanje odločnega korporativnega 
upravljanja, pomanjkljivosti učinkovitih 
operativnih sistemov ter virov za 
spremljanje in načrtovanje, pa tudi 
njihove majhne zmogljivosti, da nosijo 
stroške prestrukturiranja.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za večjo učinkovitost ter 
zmanjšanje zamud in znižanje stroškov bi 
morali nacionalni okviri preventivnega 
prestrukturiranja vključevati prožne 
postopke, pri katerih je vključenost sodnih 
ali upravnih organov omejena na primere, 
ko je nujna in sorazmerna za zaščito 
interesov upnikov in drugih zainteresiranih 
strani, ki jih bo prestrukturiranje verjetno 
zadevalo. Dolžniki bi v izogib nepotrebnim 

(18) Za večjo učinkovitost ter 
zmanjšanje zamud in znižanje stroškov bi 
morali nacionalni okviri preventivnega 
prestrukturiranja vključevati prožne in 
pravočasne postopke, pri katerih je 
vključenost sodnih ali upravnih organov 
omejena na primere, ko je nujna in 
sorazmerna za zaščito interesov upnikov in 
drugih zainteresiranih strani, ki jih bo 
prestrukturiranje verjetno zadevalo. 
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stroškom in zaradi zgodnje narave 
postopka načeloma morali ohraniti nadzor 
nad svojim premoženjem in vsakodnevnim 
poslovanjem podjetja. Imenovanje 
upravitelja prestrukturiranja, bodisi 
mediatorja v podporo pogajanjem o načrtu 
prestrukturiranja bodisi stečajnega 
upravitelja, ki nadzira dolžnikovo 
ukrepanje, ne bi smelo biti obvezno v 
vsakem primeru, ampak opravljeno za 
vsak primer posebej glede na okoliščine 
zadeve ali dolžnikove posebne potrebe. 
Poleg tega se ne bi smel nujno zahtevati 
sklep sodišča o uvedbi postopka 
prestrukturiranja, saj je lahko ta postopek 
neformalen, če niso prizadete pravice 
tretjih oseb. Vendar bi bilo treba zagotoviti 
določeno stopnjo nadzora, kadar je to 
potrebno za zaščito legitimnih interesov 
enega ali več upnikov ali druge 
zainteresirane strani. To lahko velja zlasti, 
kadar sodni ali upravni organ odobri 
splošno prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe ali kadar se zdi nujno, da se 
razredom upnikov, ki ne soglašajo z 
načrtom prestrukturiranja, naloži načrt 
prestrukturiranja.

Dolžniki bi v izogib nepotrebnim stroškom 
in zaradi zgodnje narave postopka 
načeloma morali ohraniti nadzor nad 
svojim premoženjem in vsakodnevnim 
poslovanjem podjetja. Imenovanje 
upravitelja prestrukturiranja, bodisi 
mediatorja v podporo pogajanjem o načrtu 
prestrukturiranja bodisi stečajnega 
upravitelja, ki nadzira dolžnikovo 
ukrepanje, ne bi smelo biti obvezno v 
vsakem primeru, saj taka zahteva morda 
ni vedno ustrezna, koristna, potrebna ali v 
interesu dolžnika, zlasti v enostavnih 
zadevah, v katerih je udeleženo malo 
upnikov in kjer bi lahko z njo ustvarili 
nesorazmerno upravno breme za nekatere 
jurisdikcije. Namesto tega bi bilo treba 
upravitelje imenovati za vsak primer 
posebej glede na posebne okoliščine 
zadeve ali dolžnikove posebne potrebe. 
Poleg tega se ne bi smel nujno zahtevati 
sklep sodišča o uvedbi postopka 
prestrukturiranja, saj je lahko ta postopek 
neformalen, če niso prizadete pravice 
tretjih oseb. Vendar bi bilo treba zagotoviti 
določeno stopnjo nadzora, kadar je to 
potrebno za zaščito legitimnih interesov 
enega ali več upnikov ali druge 
zainteresirane strani. To lahko velja zlasti, 
kadar sodni ali upravni organ odobri 
splošno prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe ali kadar se zdi nujno, da se 
razredom upnikov, ki ne soglašajo z 
načrtom prestrukturiranja, naloži načrt 
prestrukturiranja, ali kadar se celotno 
poslovanje ali njegov del prenese na 
drugo podjetje.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Dolžnik bi moral imeti možnost od 
sodnega ali upravnega organa zahtevati 
začasno prekinitev posameznih postopkov 

(19) Dolžnik bi moral imeti možnost od 
sodnega ali upravnega organa zahtevati 
začasno prekinitev posameznih postopkov 
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izvršbe, s katero bi morala biti odložena 
tudi obveznost vložitve predloga za začetek 
postopkov v primeru insolventnosti, če bi 
taka dejanja lahko škodovala pogajanjem 
in ovirala možnosti za prestrukturiranje 
dolžnikovega podjetja. Prekinitev izvršbe 
bi lahko bila splošna, tj. za vse upnike, ali 
usmerjena na posamezne upnike. Da bi se 
zagotovilo pravično ravnotežje med 
pravicami dolžnika in upnikov, bi morala 
biti prekinitev odobrena za največ štiri 
mesece. Vendar bo za zapletena 
prestrukturiranja morda potrebnega veča 
časa. Države članice lahko odločijo, da 
lahko sodni ali upravni organ v takih 
primerih odobri podaljšanja tega obdobja, 
če obstajajo dokazi, da pogajanja o načrtu 
prestrukturiranja napredujejo in da upniki 
niso nepravično oškodovani. Če se 
odobrijo dodatna podaljšanja, bi moral biti 
sodni ali upravni organ prepričan, da 
obstaja velika verjetnost, da bo načrt 
sprejet. Države članice bi morale 
zagotoviti, da je kakršna koli zahteva za 
podaljšanje začetnega trajanja prekinitve 
vložena v razumnem roku, da bi lahko 
sodni ali upravni organi pravočasno 
sprejeli odločitev. Če sodni ali upravni 
organ ne sprejme odločitve o podaljšanju 
prekinitve izvršbe, preden se ta izteče, bi 
morali učinki prekinitve prenehati na dan, 
ko se izteče obdobje prekinitve. Zaradi 
pravne varnosti bi moralo biti skupno 
obdobje prekinitve omejeno na dvanajst
mesecev.

izvršbe, s katero bi morala biti odložena 
tudi obveznost vložitve predloga za začetek 
postopkov v primeru insolventnosti, če bi 
taka dejanja lahko škodovala pogajanjem 
in ovirala možnosti za prestrukturiranje 
dolžnikovega podjetja. Prekinitev izvršbe 
bi lahko bila splošna, tj. za vse upnike, ali 
usmerjena na posamezne upnike. Takšna 
omejitev ne bi smela ogroziti učinkovitosti 
in uspeha načrta prestrukturiranja. 
Države članice naj bi vzpostavile 
ravnovesje med glavnim ciljem 
neprekinjenega poslovanja družbe in 
splošnim javnim interesom v zvezi z 
javnimi upniki. Da bi se zagotovilo 
pravično ravnotežje med pravicami 
dolžnika in upnikov, bi morale države 
članice omejiti trajanje prekinitve na 
najmanj tri in največ šest mesecev. Vendar 
bo za zapletena prestrukturiranja morda 
potrebnega veča časa. Države članice lahko 
odločijo, da lahko sodni ali upravni organ v 
takih primerih odobri podaljšanja tega 
obdobja, če obstajajo dokazi, da pogajanja 
o načrtu prestrukturiranja napredujejo in da 
upniki niso nepravično oškodovani. Če se 
odobrijo dodatna podaljšanja, bi moral biti 
sodni ali upravni organ prepričan, da 
obstaja velika verjetnost, da bo načrt 
sprejet. Države članice bi morale 
zagotoviti, da je kakršna koli zahteva za 
podaljšanje začetnega trajanja prekinitve 
vložena v razumnem roku, da bi lahko 
sodni ali upravni organi pravočasno 
sprejeli odločitev. Če sodni ali upravni 
organ ne sprejme odločitve o podaljšanju 
prekinitve izvršbe, preden se ta izteče, bi 
morali učinki prekinitve prenehati na dan, 
ko se izteče obdobje prekinitve. Zaradi 
pravne varnosti bi moralo biti skupno 
obdobje prekinitve omejeno na devet
mesecev.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Za zagotovitev, da se pravice, ki so 
v bistvu podobne, obravnavajo enako in da 
se lahko načrti prestrukturiranja sprejmejo 
brez nepravičnega škodovanja pravicam 
prizadetih strank, bi bilo treba prizadete 
stranke obravnavati v ločenih razredih, ki 
izražajo merila oblikovanja razredov v 
skladu z nacionalno zakonodajo. Vsaj 
zavarovani in nezavarovani upniki bi 
morali biti vedno obravnavani v ločenih 
razredih. Z nacionalno zakonodajo je lahko 
določeno, da se lahko zavarovane terjatve 
razdelijo v zavarovane in nezavarovane 
terjatve na podlagi ocene vrednosti 
zavarovanja. Z nacionalno zakonodajo so 
lahko določena tudi posebna pravila glede 
oblikovanja razredov, kadar bi tako 
oblikovanje razredov koristilo 
nediverzificiranim ali drugače posebno 
ranljivim upnikom, kot so delavci ali 
majhni dobavitelji. Z nacionalnimi 
zakonodajami bi bilo treba vsekakor 
zagotoviti ustrezno obravnavanje zadev, ki 
so zlasti pomembne za oblikovanje 
razredov, kot so terjatve povezanih strank, 
ter bi morale vključevati pravila v zvezi s 
pogojnimi in spornimi terjatvami. Sodni ali 
upravni organ bi moral preučiti oblikovanje 
razredov, ko je načrt prestrukturiranja 
predložen v potrditev, vendar bi lahko 
države članice določile, da lahko taki 
organi oblikovanje razredov preučijo tudi v 
zgodnejši fazi, če bi predlagatelj načrta 
vnaprej zahteval potrditev ali smernice.

(25) Za zagotovitev, da se pravice, ki so 
v bistvu podobne, obravnavajo enako in da 
se lahko načrti prestrukturiranja sprejmejo 
brez nepravičnega škodovanja pravicam 
prizadetih strank, bi bilo treba prizadete 
stranke obravnavati v ločenih razredih, ki 
izražajo merila oblikovanja razredov v 
skladu z nacionalno zakonodajo. Vsaj 
zavarovani in nezavarovani upniki bi 
morali biti vedno obravnavani v ločenih 
razredih. Z nacionalno zakonodajo je lahko 
določeno, da se lahko zavarovane terjatve 
razdelijo v zavarovane in nezavarovane 
terjatve na podlagi ocene vrednosti 
zavarovanja. Z nacionalno zakonodajo bi 
morala biti določena tudi posebna pravila 
glede oblikovanja razredov, kadar bi tako 
oblikovanje razredov koristilo 
nediverzificiranim ali drugače posebno 
ranljivim upnikom, kot so delavci ali 
majhni dobavitelji. Z nacionalnimi 
zakonodajami bi bilo treba vsekakor 
zagotoviti ustrezno obravnavanje zadev, ki 
so zlasti pomembne za oblikovanje 
razredov, kot so terjatve povezanih strank, 
ter bi morale vključevati pravila v zvezi s 
pogojnimi in spornimi terjatvami. Sodni ali 
upravni organ bi moral preučiti oblikovanje 
razredov, ko je načrt prestrukturiranja 
predložen v potrditev, vendar bi lahko 
države članice določile, da lahko taki 
organi oblikovanje razredov preučijo tudi v 
zgodnejši fazi, če bi predlagatelj načrta 
vnaprej zahteval potrditev ali smernice.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Medtem ko bi bilo treba načrt 
prestrukturiranja vedno šteti za sprejet, če 
ga podpira potrebna večina v vsakem 
prizadetem razredu, lahko sodni ali upravni 

(28) Medtem ko bi bilo treba načrt 
prestrukturiranja vedno šteti za sprejet, če 
ga podpira potrebna večina v vsakem 
prizadetem razredu, lahko sodni ali upravni 
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organ še vedno potrdi načrt 
prestrukturiranja, ki ga ne podpira potrebna 
večina v vsakem prizadetem razredu, če ga 
podpira vsaj en prizadeti razred upnikov in 
če razredi, ki ne soglašajo z njim, na 
podlagi predlaganega načrta niso 
nepravično oškodovani (mehanizem 
vsiljenja odločitve razredom upnikov, ki ne 
soglašajo z načrtom). Zlasti bi bilo treba 
pri načrtu upoštevati pravilo absolutne 
prednosti, ki zagotavlja, da je razred 
upnikov, ki ne soglašajo z njim, v celoti 
poplačan, preden so lahko upniki nižjega 
razreda upravičeni do kakršne koli 
razdelitve ali ohranijo kakršen koli interes 
na podlagi načrta prestrukturiranja. Pravilo 
absolutne prednosti je podlaga za 
razdelitev vrednosti med upnike pri 
prestrukturiranju. Posledica pravila 
absolutne prednosti je, da noben razred 
upnikov ne more na podlagi načrta 
prestrukturiranja prejeti ali ohraniti 
ekonomskih vrednosti ali koristi, ki 
presegajo celotni znesek terjatev ali 
deležev takega razreda. Na podlagi pravila 
absolutne prednosti je mogoče glede na 
strukturo kapitala podjetja v 
prestrukturiranju razdelitev vrednosti, ki jo 
bodo stranke prejele na podlagi načrta 
prestrukturiranja, določiti glede na 
vrednost delujočega podjetja.

organ še vedno potrdi načrt 
prestrukturiranja, ki ga ne podpira potrebna 
večina v vsakem prizadetem razredu, če ga 
podpira vsaj en prizadeti razred upnikov, ki 
zastopajo večino terjatev, in če razredi, ki 
ne soglašajo z njim, na podlagi 
predlaganega načrta niso nepravično 
oškodovani (mehanizem vsiljenja odločitve 
razredom upnikov, ki ne soglašajo z 
načrtom). Zlasti bi bilo treba pri načrtu 
upoštevati pravilo absolutne prednosti, ki 
zagotavlja, da je razred upnikov, ki ne 
soglašajo z njim, v celoti poplačan, preden 
so lahko upniki nižjega razreda upravičeni 
do kakršne koli razdelitve ali ohranijo 
kakršen koli interes na podlagi načrta 
prestrukturiranja. Pravilo absolutne 
prednosti je podlaga za razdelitev vrednosti 
med upnike pri prestrukturiranju. Posledica 
pravila absolutne prednosti je, da noben 
razred upnikov ne more na podlagi načrta 
prestrukturiranja prejeti ali ohraniti 
ekonomskih vrednosti ali koristi, ki 
presegajo celotni znesek terjatev ali 
deležev takega razreda. Na podlagi pravila 
absolutne prednosti je mogoče glede na 
strukturo kapitala podjetja v 
prestrukturiranju razdelitev vrednosti, ki jo 
bodo stranke prejele na podlagi načrta 
prestrukturiranja, določiti glede na 
vrednost delujočega podjetja.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) V okviru postopkov za 
prestrukturiranje bi moral načrt 
vključevati možnost, da imetnik 
kapitalskih instrumentov malih in 
srednjih podjetij prispeva k 
prestrukturiranju v nedenarni obliki, na 
primer z izkušnjami, ugledom in 
poslovnimi stiki.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Delavci bi morali biti ves čas 
postopkov preventivnega prestrukturiranja 
v celoti zaščiteni na podlagi delovnega 
prava. Zlasti ta direktiva ne posega v 
pravice delavcev, zagotovljene z Direktivo 
Sveta 98/59/ES68, Direktivo Sveta 
2001/23/ES69, Direktivo 2002/14/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta70, 
Direktivo 2008/94/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta71 in Direktivo 
2009/38/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta72. Obveznosti v zvezi z obveščanjem 
delavcev in posvetovanjem z njimi iz 
nacionalne zakonodaje, s katero so 
prenesene zgoraj navedene direktive, 
ostajajo popolnoma nespremenjene. To 
vključuje obveznosti, da so predstavniki 
delavcev v skladu z Direktivo 2002/14/ES 
obveščeni o odločitvi za uporabo okvira 
preventivnega prestrukturiranja in da se z 
njimi opravi posvetovanje o taki odločitvi. 
Glede na potrebo po zagotovitvi ustrezne 
ravni varstva delavcev bi morale države 
članice neporavnane terjatve delavcev, kot 
so opredeljene v Direktivi 2008/94/ES, 
načeloma izvzeti iz vsake prekinitve 
postopkov izvršbe, ne glede na to, ali take 
terjatve nastanejo pred odobritvijo 
prekinitve ali po njej. Taka prekinitev bi 
morala biti dopustna samo za zneske in 
obdobje, za katere države članice plačilo 
takih terjatev učinkovito jamčijo z drugimi 
sredstvi v skladu z nacionalno zakonodajo. 
Kadar države članice obseg jamstva plačila 
neporavnanih terjatev delavcev, 
določenega z Direktivo 2008/94/ES, 
razširijo na postopke preventivnega 
prestrukturiranja, določene s to direktivo, 
izvzetje terjatev delavcev iz prekinitve 
izvršbe ni več upravičeno, kolikor so zajete 

(34) Delavci bi morali biti ves čas 
postopkov preventivnega prestrukturiranja 
v celoti zaščiteni na podlagi delovnega 
prava. Če naj direktiva ne posega v pravice 
delavcev, zagotovljene z Direktivo Sveta 
98/59/ES68, Direktivo Sveta 2001/23/ES69, 
Direktivo 2002/14/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta70, Direktivo 
2008/94/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta71 in Direktivo 2009/38/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta72, bi 
morala urejati oblike izvrševanja teh 
pravic, ki omogočajo ohranitev delovnih 
mest in poslovanja, predvsem zaupnosti, 
ki je potrebna za ta namen, hkrati pa se 
zagotavlja učinkovito izvrševanje teh 
pravic. Obveznosti v zvezi z obveščanjem 
delavcev in posvetovanjem z njimi iz 
nacionalne zakonodaje, s katero so 
prenesene zgoraj navedene direktive, 
ostajajo popolnoma nespremenjene. To 
vključuje obveznosti, da so predstavniki 
delavcev v skladu z Direktivo 2002/14/ES 
obveščeni o odločitvi za uporabo okvira 
preventivnega prestrukturiranja in da se z 
njimi opravi posvetovanje o taki odločitvi. 
Glede na potrebo po zagotovitvi ustrezne 
ravni varstva delavcev bi morale države 
članice neporavnane terjatve delavcev, kot 
so opredeljene v Direktivi 2008/94/ES, 
načeloma izvzeti iz vsake prekinitve 
postopkov izvršbe, ne glede na to, ali take 
terjatve nastanejo pred odobritvijo 
prekinitve ali po njej. Taka prekinitev bi 
morala biti dopustna samo za zneske in 
obdobje, za katere države članice plačilo 
takih terjatev učinkovito jamčijo z drugimi 
sredstvi v skladu z nacionalno zakonodajo. 
Kadar države članice obseg jamstva plačila 
neporavnanih terjatev delavcev, 
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z navedenim jamstvom. Če so z nacionalno 
zakonodajo določene omejitve 
odgovornosti jamstvenih ustanov, bodisi v 
smislu trajanja jamstva ali zneska, ki se 
plača delavcem, bi morali imeti delavci 
možnost uveljavljati svoje zahtevke glede 
kakršne koli neizpolnitve obveznosti zoper 
delodajalca, tudi med obdobjem prekinitve 
izvršbe.

določenega z Direktivo 2008/94/ES, 
razširijo na postopke preventivnega 
prestrukturiranja, določene s to direktivo, 
izvzetje terjatev delavcev iz prekinitve 
izvršbe ni več upravičeno, kolikor so zajete 
z navedenim jamstvom. Če so z nacionalno 
zakonodajo določene omejitve 
odgovornosti jamstvenih ustanov, bodisi v 
smislu trajanja jamstva ali zneska, ki se 
plača delavcem, bi morali imeti delavci 
možnost uveljavljati svoje zahtevke glede 
kakršne koli neizpolnitve obveznosti zoper 
delodajalca, tudi med obdobjem prekinitve 
izvršbe.

_________________ _________________

68 Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 
1998 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi s kolektivnimi odpusti, UL L 
225, 12.8.1998, str. 16.

68 Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 
1998 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi s kolektivnimi odpusti, UL L 
225, 12.8.1998, str. 16.

69 Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. 
marca 2001 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic 
delavcev v primeru prenosa podjetij, 
obratov ali delov podjetij ali obratov, UL L 
82, 22.3.2001, str. 16.

69 Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. 
marca 2001 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic 
delavcev v primeru prenosa podjetij, 
obratov ali delov podjetij ali obratov, UL L 
82, 22.3.2001, str. 16.

70 Direktiva 2002/14/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 
o določitvi splošnega okvira za obveščanje 
in posvetovanje z delavci v Evropski 
skupnosti, UL L 80, 23.3.2002, str. 29.

70 Direktiva 2002/14/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 
o določitvi splošnega okvira za obveščanje 
in posvetovanje z delavci v Evropski 
skupnosti, UL L 80, 23.3.2002, str. 29.

71 Direktiva 2008/94/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 
o varstvu delavcev v primeru plačilne 
nesposobnosti delodajalca, UL L 283, 
28.10.2008, str. 36.

71 Direktiva 2008/94/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 
o varstvu delavcev v primeru plačilne 
nesposobnosti delodajalca, UL L 283, 
28.10.2008, str. 36.

72 Direktiva 2009/38/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali 
uvedbi postopka obveščanja in 
posvetovanja z delavci v družbah ali 
povezanih družbah na območju Skupnosti, 
UL L 122, 16.5.2009, str. 28.

72 Direktiva 2009/38/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali 
uvedbi postopka obveščanja in 
posvetovanja z delavci v družbah ali 
povezanih družbah na območju Skupnosti, 
UL L 122, 16.5.2009, str. 28.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Različne možnosti glede druge 
priložnosti v državah članicah lahko 
prezadolžene podjetnike spodbudijo, da se 
preselijo v države članice, kjer so 
preizkusni roki za odpust dolgov krajši ali 
pogoji za odpust dolgov privlačnejši, kar 
upnikom povzroči dodatno pravno 
negotovost in stroške, ko uveljavljajo svoje 
terjatve. Poleg tega so učinki stečaja, zlasti 
družbena stigmatizacija, pravne posledice, 
kot je prepoved podjetnikom, da začnejo in 
opravljajo podjetniško dejavnost, in 
trajajoča nezmožnost odplačevanja dolgov, 
pomembni odvračilni elementi za 
podjetnike, ki želijo ustanoviti podjetje ali 
dobiti drugo priložnost, čeprav dokazi 
kažejo, da imajo podjetniki po stečaju 
naslednjič večje možnosti za uspeh. Zato bi 
bilo treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje 
negativnih učinkov prezadolženosti in 
stečaja na podjetnike, zlasti tako, da se po 
določenem obdobju omogoči popoln 
odpust dolgov in omeji trajanje sklepov o 
prepovedi opravljanja dejavnosti, izdanih v 
povezavi z dolžnikovo prezadolženostjo.

(37) Različne možnosti glede druge 
priložnosti v državah članicah lahko 
prezadolžene podjetnike spodbudijo, da se 
preselijo v države članice, kjer so 
preizkusni roki za odpust dolgov krajši ali 
pogoji za odpust dolgov privlačnejši, kar 
upnikom povzroči dodatno pravno 
negotovost in stroške, ko uveljavljajo svoje 
terjatve. Poleg tega so učinki stečaja, zlasti 
družbena stigmatizacija, pravne posledice, 
kot je prepoved podjetnikom, da začnejo in 
opravljajo podjetniško dejavnost, in 
trajajoča nezmožnost odplačevanja dolgov, 
pomembni odvračilni elementi za 
podjetnike, ki želijo ustanoviti podjetje ali 
dobiti drugo priložnost, čeprav dokazi 
kažejo, da imajo podjetniki po stečaju 
naslednjič večje možnosti za uspeh. Zato bi 
bilo treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje 
negativnih učinkov prezadolženosti in 
stečaja na podjetnike, zlasti tako, da se po 
določenem obdobju z vzpostavitvijo 
sistema odgovornosti, ki bi spodbujal 
tovrstne dejavnosti, omogoči popoln 
odpust dolgov in omeji trajanje sklepov o 
prepovedi opravljanja dejavnosti, izdanih v 
povezavi z dolžnikovo prezadolženostjo. 
Države članice bi tudi morale zagotoviti 
podjetnikom, ki imajo drugo priložnost, 
dostop do posodobljenih informacij o 
razpoložljivosti upravne, pravne, poslovne 
ali finančne podpore, prilagojene 
njihovim potrebam, in vseh sredstev, ki so 
jim na voljo za vzpostavitev novega 
podjetja.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 38
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Popoln odpust dolga ali prenehanje 
prepovedi opravljanja dejavnosti po 
kratkem obdobju nista ustrezna v vseh 
okoliščinah, na primer, kadar je dolžnik 
nepošten ali je ravnal v slabi veri. Države 
članice bi morale sodnim ali upravnim 
organom zagotoviti jasne smernice, kako 
oceniti poštenost podjetnika. Na primer, 
sodni ali upravni organi lahko pri 
ugotavljanju, ali dolžnik ni bil pošten, 
upoštevajo okoliščine, kot so vrsta in obseg 
dolgov, čas, ko so ti nastali, prizadevanja 
dolžnika za poravnavo dolgov in 
upoštevanje pravnih obveznosti, vključno z 
zahtevami glede javnega izdajanja 
dovoljenj in pravilnim knjigovodstvom, ter 
podjetnikovi ukrepi, da bi onemogočil 
ukrepanje upnikov. Sklepi o prepovedi 
opravljanja dejavnosti se lahko izdajo za 
daljši ali nedoločen čas, kadar podjetnik 
opravlja nekatere poklice, ki se v državah 
članicah štejejo za občutljive, ali če je bil 
obsojen zaradi kaznivih dejavnosti. V takih 
primerih bi podjetniki lahko pridobili 
odpust dolga, vendar bi zanje še vedno za 
daljši ali nedoločen čas veljala prepoved 
opravljanja določenega poklica.

(38) Popoln odpust dolga ali prenehanje 
prepovedi opravljanja dejavnosti po 
kratkem obdobju nista ustrezna v vseh 
okoliščinah, na primer, kadar je dolžnik 
nepošten ali je ravnal v slabi veri. Države 
članice bi morale sodnim ali upravnim 
organom zagotoviti jasne smernice, kako 
oceniti poštenost podjetnika. Na primer, 
sodni ali upravni organi lahko pri 
ugotavljanju, ali dolžnik ni bil pošten, 
upoštevajo okoliščine, kot so vrsta in obseg 
dolgov, čas, ko so ti nastali, prizadevanja 
dolžnika za poravnavo dolgov in 
upoštevanje pravnih obveznosti, vključno z 
zahtevami glede javnega izdajanja 
dovoljenj in pravilnim knjigovodstvom, ter 
podjetnikovi ukrepi, da bi onemogočil 
ukrepanje upnikov. Države članice bi 
morale imeti možnost izključiti posebne 
kategorije dolga. Če te izključitve zadevajo 
javne upnike, bi morale države članice 
upoštevati potrebno ravnovesje med 
splošnim javnim interesom in 
spodbujanjem podjetništva. Sklepi o 
prepovedi opravljanja dejavnosti se lahko 
izdajo za daljši ali nedoločen čas, kadar 
podjetnik opravlja nekatere poklice, ki se v 
državah članicah štejejo za občutljive, ali 
če je bil obsojen zaradi kaznivih 
dejavnosti. V takih primerih bi podjetniki 
lahko pridobili odpust dolga, vendar bi 
zanje še vedno za daljši ali nedoločen čas 
veljala prepoved opravljanja določenega 
poklica.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Ohraniti in povečati je treba 
preglednost in predvidljivost postopkov pri 
doseganju rezultatov, ki so ugodni za 

(39) Ohraniti in povečati je treba 
preglednost in predvidljivost postopkov pri 
doseganju rezultatov, ki so ugodni za 
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ohranitev podjetij in zagotavljanje druge 
priložnosti podjetnikom ali ki omogočajo 
uspešno likvidacijo podjetij, ki niso 
sposobna preživeti. Prav tako je treba 
skrajšati predolgo trajanje postopkov v 
primeru insolventnosti v številnih državah 
članicah, ki upnikom in vlagateljem 
povzroča pravno negotovost ter ustvarja 
nizke stopnje poplačila. Nazadnje, glede na 
mehanizme okrepljenega sodelovanja med 
sodišči in upravitelji v čezmejnih zadevah, 
vzpostavljene z Uredbo (EU) 2015/848, je 
treba zagotoviti primerljivo visoke ravni 
strokovnosti vseh vključenih akterjev po 
vsej Uniji. Države članice bi morale za 
dosego teh ciljev zagotoviti, da so člani 
sodnih in upravnih organov ustrezno 
usposobljeni ter imajo specializirano 
znanje in izkušnje na področju 
insolventnosti. Taka specializacija bi 
morala članom sodstva omogočiti hitro 
sprejemanje odločitev z morebitnimi 
precejšnjimi ekonomskimi in socialnimi 
učinki, ne bi pa smela pomeniti, da se 
morajo člani sodstva ukvarjati izključno z 
zadevami v zvezi s prestrukturiranjem, 
insolventnostjo in drugo priložnostjo. Na 
primer, ustanovitev specializiranih sodišč 
ali oddelkov v skladu z nacionalno 
zakonodajo o organizaciji pravosodnega 
sistema bi lahko bila učinkovit način za 
doseganje teh ciljev.

ohranitev podjetij in zagotavljanje druge 
priložnosti podjetnikom ali ki omogočajo 
uspešno likvidacijo podjetij, ki niso 
sposobna preživeti. Večja preglednost in 
predvidljivost bi zagotovili tudi večjo 
pravno varnost za vlagatelje in upnike, ki 
so udeleženi v postopkih
prestrukturiranja, postopkih v primeru 
insolventnosti in postopkih za odpust 
dolgov. Prav tako je treba skrajšati 
predolgo trajanje postopkov v primeru 
insolventnosti v številnih državah članicah, 
ki upnikom in vlagateljem povzroča pravno 
negotovost ter ustvarja nizke stopnje 
poplačila. To skrajšanje bi moralo biti 
možno doseči zlasti z uvedbo v začetku 
zaupnih postopkov, ki bodo predvsem 
zaradi zaupnosti omogočili pripravo 
načrta ali prodaje, ne da bi prišlo do 
izgube vrednosti, povezane z javnostjo 
postopka. Nazadnje, glede na mehanizme 
okrepljenega sodelovanja med sodišči in 
upravitelji v čezmejnih zadevah, 
vzpostavljene z Uredbo (EU) 2015/848, ki 
se uporabljajo za javno sprožene 
postopke, je treba zagotoviti primerljivo 
visoke ravni strokovnosti vseh vključenih 
akterjev po vsej Uniji. Države članice bi 
morale za dosego teh ciljev zagotoviti, da 
so člani sodnih in upravnih organov 
ustrezno usposobljeni ter imajo 
specializirano znanje in izkušnje na 
področju insolventnosti. Taka 
specializacija bi morala članom sodstva 
omogočiti hitro sprejemanje odločitev z 
morebitnimi precejšnjimi ekonomskimi in 
socialnimi učinki, ne bi pa smela pomeniti, 
da se morajo člani sodstva ukvarjati 
izključno z zadevami v zvezi s 
prestrukturiranjem, insolventnostjo in 
drugo priložnostjo. Na primer, ustanovitev 
sodišč ali oddelkov s specializiranimi 
sodniki v skladu z nacionalno zakonodajo 
o organizaciji pravosodnega sistema bi 
lahko bila učinkovit način za doseganje teh 
ciljev.
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Države članice bi morale tudi 
zagotoviti, da so upravitelji na področju 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti, ki jih imenujejo sodni ali 
upravni organi, ustrezno usposobljeni in 
nadzorovani pri opravljanju svojih nalog, 
da so imenovani pregledno ob ustreznem 
upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
učinkovitih postopkov in da svoje naloge 
opravljajo pošteno. Upravitelji bi morali 
tudi upoštevati prostovoljne kodekse
ravnanja, ki so namenjeni zagotovitvi 
ustrezne ravni izobrazbe in 
usposobljenosti, preglednosti dolžnosti 
takih upraviteljev in pravil za določitev 
njihovih nagrad, sklenitve zavarovanja 
poklicne odgovornosti ter vzpostavitve 
mehanizmov nadzora in regulativnih 
mehanizmov, ki bi morali vključevati 
ustrezen in učinkovit sistem sankcioniranja 
tistih, ki niso uspešno izpolnili svojih 
dolžnosti. Taki standardi se lahko 
načeloma dosežejo brez potrebe po 
oblikovanju novih poklicev ali kvalifikacij.

(40) Države članice bi morale tudi 
zagotoviti, da so upravitelji na področju 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti, ki jih imenujejo sodni ali 
upravni organi, zadostno izkušeni ter 
ustrezno usposobljeni in nadzorovani pri 
opravljanju svojih nalog, da so imenovani 
pregledno ob ustreznem upoštevanju 
potrebe po zagotovitvi učinkovitih 
postopkov in da svoje naloge opravljajo 
pošteno in pri tem upoštevajo glavni cilj, 
to je obnovitev uspešnosti podjetja. 
Upravitelji bi morali biti rešitelji in ne 
likvidatorji in morajo tudi upoštevati 
kodeks poklicnega ravnanja, ki je 
namenjen zagotovitvi ustrezne ravni 
izobrazbe in usposobljenosti, preglednosti 
dolžnosti takih upraviteljev in pravil za 
določitev njihovih nagrad, sklenitve 
zavarovanja poklicne odgovornosti ter 
vzpostavitve mehanizmov nadzora in 
regulativnih mehanizmov, ki bi morali 
vključevati ustrezen in učinkovit sistem 
sankcioniranja tistih, ki niso uspešno 
izpolnili svojih dolžnosti. Taki standardi se 
lahko načeloma dosežejo brez potrebe po 
oblikovanju novih poklicev ali kvalifikacij.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Zaradi spremljanja izvajanja in 
uporabe te direktive je pomembno, da se 
zbirajo zanesljivi podatki o uspešnosti 
postopkov prestrukturiranja, postopkov v 
primeru insolventnosti in postopkov za 
odpust dolgov. Države članice bi torej 

(42) Zaradi spremljanja izvajanja in 
uporabe te direktive je pomembno, da se 
zbirajo zanesljivi podatki o uspešnosti 
postopkov prestrukturiranja, postopkov v 
primeru insolventnosti in postopkov za 
odpust dolgov. Države članice bi torej 
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morale zbirati in združevati podatke, ki so 
dovolj podrobni, da omogočajo natančno 
oceno delovanja Direktive v praksi.

morale zbirati in združevati podatke, ki so 
dovolj podrobni, da omogočajo natančno 
oceno delovanja Direktive v praksi, da bi 
po potrebi izvedli dodatne reforme. Zato bi 
morale države članice začeti analitično 
zbiranje podatkov, razčlenjenih po vrstah 
postopkov, da se lahko zanesljivi 
statistični podatki razvrstijo in uporabijo 
za primerjavo.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Stabilnost finančnih trgov je zelo 
odvisna od dogovorov o finančnem 
zavarovanju, zlasti kadar je dodatno 
jamstvo zagotovljeno v povezavi s 
sodelovanjem v določenih sistemih ali 
centralnobančnih operacijah ali kadar so 
centralnim nasprotnim strankam (CNS) 
zagotovljena kritja. Ker je lahko vrednost 
finančnih instrumentov, danih kot jamstvo, 
zelo spremenljiva, je bistveno, da se 
njihova vrednost hitro unovči, preden pade. 
Zato ta direktiva ne bi smela posegati v 
Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 19. maja 199874, Direktivo
2002/47/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta75 in Uredbo (EU) št. 648/201276.

(43) Stabilnost finančnih trgov je zelo 
odvisna od dogovorov o finančnem 
zavarovanju, zlasti kadar je dodatno 
jamstvo zagotovljeno v povezavi s 
sodelovanjem v določenih sistemih ali 
centralnobančnih operacijah ali kadar so 
centralnim nasprotnim strankam (CNS) 
zagotovljena kritja. Ker je lahko vrednost 
finančnih instrumentov, danih kot jamstvo, 
zelo spremenljiva, je bistveno, da se 
njihova vrednost hitro unovči, preden pade. 
Določbe Direktive 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 199874, 
Direktive 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta75 in Uredbe (EU) št. 
648/201276 bi morale prevladati nad to 
direktivo.

_________________ _________________

74 Direktiva 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o 
dokončnosti poravnave pri plačilih in 
sistemih poravnave vrednostnih papirjev 
(UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

74 Direktiva 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o 
dokončnosti poravnave pri plačilih in 
sistemih poravnave vrednostnih papirjev 
(UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

75 Direktiva 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2012 o 
dogovorih o finančnem zavarovanju (UL L 
168, 27.6.2002, str. 43).

75 Direktiva 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2012 o 
dogovorih o finančnem zavarovanju (UL L 
168, 27.6.2002, str. 43).

76 Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega 76 Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 
27.7.2012, str. 1).

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 
27.7.2012, str. 1).

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopkih preventivnega 
prestrukturiranja, ki so na voljo dolžnikom 
v finančnih težavah, kadar obstaja 
verjetnost insolventnosti;

(a) postopkih preventivnega 
prestrukturiranja, ki so na voljo dolžnikom 
v finančnih težavah, kadar obstaja 
verjetnost insolventnosti in možnost 
preživetja; Komisija z uporabo 
delegiranih aktov podrobneje opredeli, kaj 
predstavlja verjetnost insolventnosti;

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „postopek v primeru 
insolventnosti“ pomeni kolektivni postopek 
v primeru insolventnosti, ki vključuje 
delno ali popolno odprodajo premoženja 
dolžnika in imenovanje likvidatorja;

(1) „postopek v primeru 
insolventnosti“ pomeni kolektivni postopek 
v primeru insolventnosti, ki vključuje 
delno ali popolno odprodajo premoženja 
dolžnika in imenovanje stečajnega 
upravitelja;

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „prestrukturiranje“ pomeni 
spremembo sestave, pogojev ali strukture 
dolžnikovih sredstev in obveznosti ali 
katerega koli drugega dela dolžnikove 

(2) „prestrukturiranje“ pomeni 
postopek ali ukrepe, javne ali zaupne, ki 
omogočajo spremembo sestave, pogojev 
ali strukture dolžnikovih sredstev in 
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strukture kapitala, vključno z delniškim 
kapitalom, ali kombinacijo navedenih 
elementov, vključno s prodajo premoženja 
ali delov podjetja, da bi se podjetju 
omogočilo, da v celoti ali delno nadaljuje 
poslovanje;

obveznosti ali katerega koli drugega dela 
dolžnikove strukture kapitala, vključno z 
delniškim kapitalom, ali kombinacijo 
navedenih elementov, vključno s prodajo 
premoženja, celega podjetja ali delov 
podjetja, da bi se podjetju omogočilo, da v 
celoti ali delno nadaljuje poslovanje;

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „prizadete stranke“ pomenijo 
upnike ali razrede upnikov in, kjer je to 
ustrezno v skladu z nacionalno zakonodajo, 
lastnike kapitala, na katerih terjatve ali 
interese vpliva načrt prestrukturiranja;

(3) „prizadete stranke“ pomenijo 
upnike ali razrede upnikov, vključno z 
javnimi upniki in pogodbenimi partnerji 
pri izvedbi naročil, in, kjer je to ustrezno v 
skladu z nacionalno zakonodajo, lastnike 
kapitala in delavce, na katerih terjatve ali 
interese vpliva načrt prestrukturiranja;

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe“ pomeni začasno odložitev 
upnikove pravice do uveljavljanja terjatve 
zoper dolžnika, ki jo odredi sodni ali 
upravni organ;

(4) „prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe“ pomeni začasno odložitev pravice 
upnika ali skupine upnikov do 
uveljavljanja terjatve zoper dolžnika ali 
skupine dolžnikov, ki jo odredi sodni ali 
upravni organ;

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „oblikovanje razreda“ pomeni 
takšno razvrstitev prizadetih upnikov in 

(6) „oblikovanje razreda“ pomeni 
takšno razvrstitev prizadetih upnikov in 
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lastnikov kapitala v načrtu 
prestrukturiranja, ki izraža pravice in 
prednost terjatev in interesov, na katere 
vpliva načrt, ob upoštevanju morebitnih 
predhodno obstoječih upravičenj, zastavnih 
pravic ali dogovorov med upniki ter 
njihovega obravnavanja v okviru načrta 
prestrukturiranja;

lastnikov kapitala v načrtu 
prestrukturiranja, ki izraža pravice in 
prednost terjatev in interesov, na katere 
vpliva načrt, ob upoštevanju morebitnih 
predhodno obstoječih upravičenj, zastavnih 
pravic ali dogovorov med upniki ter 
njihovega obravnavanja v okviru načrta 
prestrukturiranja. Za namene sprejetja 
načrta prestrukturiranja so upniki 
razdeljeni v različne razrede upnikov, kjer 
se v ločenih razredih obravnavajo vsaj 
zavarovane in nezavarovane terjatve, 
medtem ko se delavci obravnavajo kot 
ločen razred;

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „novo financiranje“ pomeni vsa 
nova sredstva, ne glede na to, ali jih 
zagotovi obstoječi ali novi upnik, ki so 
potrebna za izvajanje načrta 
prestrukturiranja in so dogovorjena v 
načrtu prestrukturiranja, nato pa potrjena s 
strani sodnega ali upravnega organa;

(11) „novo financiranje“ pomeni vsa 
nova sredstva ali posojila, ne glede na to, 
ali jih zagotovi obstoječi ali novi upnik, ki 
so potrebna za izvajanje načrta 
prestrukturiranja in so dogovorjena v 
načrtu prestrukturiranja, nato pa potrjena s 
strani sodnega ali upravnega organa;

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „začasno financiranje“ pomeni vsa 
sredstva, ne glede nato, ali jih zagotovi 
obstoječi ali novi upnik, ki so razumno in 
nemudoma potrebna za nadaljnje 
poslovanje ali preživetje dolžnikovega 
podjetja oziroma za ohranitev ali zvišanje 
vrednosti navedenega podjetja do potrditve 
načrta prestrukturiranja;

(12) „začasno financiranje“ pomeni vsa 
sredstva ali posojila, ne glede na to, ali jih 
zagotovi obstoječi ali novi upnik, ki so 
razumno in nemudoma potrebna za 
nadaljnje poslovanje ali preživetje 
dolžnikovega podjetja oziroma za 
ohranitev ali zvišanje vrednosti 
navedenega podjetja do potrditve načrta 
prestrukturiranja;
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „upravitelj na področju 
prestrukturiranja“ pomeni katero koli 
osebo ali organ, ki ga sodni ali upravni 
organ imenuje za izvajanje ene ali več 
naslednjih nalog:

(15) „upravitelj na področju 
prestrukturiranja“ pomeni katero koli 
osebo ali organ, ki izvaja eno ali več 
naslednjih nalog:

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) „načrt povračila“ pomeni program 
plačila določenih zneskov upnikom na 
določene datume kot del načrta 
prestrukturiranja;

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) „uspešen“ pomeni, da lahko 
zagotovi ustrezni pričakovani donos 
kapitala, potem ko pokrije vse svoje 
stroške, vključno z amortizacijo in 
finančnimi stroški.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
dolžniki in podjetniki dostop do orodij za 
zgodnje opozarjanje, ki lahko zaznajo 
poslabšanje poslovnega razvoja in dolžnika 
ali podjetnika opozorijo na potrebo po 
nujnem ukrepanju.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
dolžniki in podjetniki dostop do orodij za 
zgodnje opozarjanje, ki lahko zaznajo 
poslabšanje poslovnega razvoja in dolžnika 
ali podjetnika opozorijo na potrebo po 
nujnem ukrepanju. Komisija bi morala v 
zvezi s tem spodbujati, v skladu z svojo 
strategijo za enotni digitalni trg, uporabo 
in razvoj novih informacijskih tehnologij 
za spletno obveščanje in sporočanje, kar 
bi zagotovilo učinkovitejše postopke 
zgodnjega opozarjanja.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da 
imajo dolžniki in podjetniki dostop do 
ustreznih posodobljenih, jasnih, jedrnatih
in uporabniku prijaznih informacij o 
razpoložljivosti orodij za zgodnje 
opozarjanje in vseh sredstev, ki so jim na 
voljo za prestrukturiranje v zgodnji fazi ali 
pridobitev odpusta osebnega dolga.

2. Države članice zagotovijo javne, 
brezplačne, ustrezne, posodobljene, jasne, 
jedrnate in uporabniku prijazne 
informacije o razpoložljivosti orodij za 
zgodnje opozarjanje in vseh sredstev, ki so 
na voljo dolžnikom in podjetnikom za 
prestrukturiranje v zgodnji fazi ali 
pridobitev odpusta osebnega dolga.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija:

(a) izda seznam opozorilnih 
kazalnikov, povezanih z vrsto ukrepov, ki 
naj jih dolžniki in podjetniki izvajajo v 
primeru, da so ti kazalniki izpolnjeni;

(b) na enem mestu na svojem spletišču 
na uporabniku prijazen način zbere 
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informacije iz odstavka 2. Države članice 
Komisiji vsako leto posredujejo najnovejše 
informacije. 

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko dostop iz 
odstavkov 1 in 2 omejijo na mala in 
srednja podjetja ali podjetnike.

3. Države članice v vseh fazah 
zagotovijo dostop do strokovnega 
svetovanja upravitelja prestrukturiranja 
za mala in srednja podjetja ali podjetnike, 
na primer v okviru obrtne zbornice ali 
združenj podjetnikov in notarjev, ob tem 
pa upoštevajo, da mora biti ta ponudba 
cenovno dostopna za MSP.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da 
imajo davčni, socialnovarstveni in 
revizijski organi na podlagi nacionalne 
zakonodaje zadostna sredstva, da lahko 
kar najhitreje zaustavijo kakršno koli 
zaskrbljujoče dogajanje.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice z nudenjem jasnih 
informacij o razpoložljivih postopkih 
preventivnega prestrukturiranja ter 
orodjih za zgodnje opozarjanje dolžnike v 
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finančnih težavah spodbujajo k sprejetju 
zgodnjih ukrepov.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Okviri preventivnega 
prestrukturiranja so lahko sestavljeni iz 
enega ali več postopkov ali ukrepov.

2. Okviri preventivnega 
prestrukturiranja so lahko sestavljeni iz 
enega ali več postopkov ali ukrepov, ki so 
bodisi zunajsodni bodisi jih odredi 
upravni ali sodni organ.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko določijo 
druga sredstva za pridobitev zaščite za 
dolžnike, poleg tistih, ki jih določa ta 
direktiva, vključno s pogodbenimi 
sredstvi. 

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice uvedejo določbe, s 
katerimi vključenost sodnega ali upravnega 
organa omejijo na primere, v katerih je 
nujna in sorazmerna za zaščito pravic vseh 
prizadetih strank.

3. Države članice lahko uvedejo 
določbe, s katerimi vključenost sodnega ali 
upravnega organa omejijo na primere, v 
katerih je nujna in sorazmerna, hkrati pa 
zagotovijo zaščito pravic vseh prizadetih 
strank.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imenovanje upravitelja na področju 
prestrukturiranja s strani sodnega ali 
upravnega organa ni obvezno v vsakem 
primeru.

2. Države članice lahko zahtevajo, da 
sodni ali upravni organ imenuje
upravitelja na področju prestrukturiranja, 
če je potrebno in ustrezno za zaščito 
pravic prizadetih strank, ob tem pa 
upošteva, da mora biti ta ponudba 
cenovno dostopna za MSP.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko imenovanje
upravitelja na področju prestrukturiranja 
zahtevajo v naslednjih primerih:

3. Države članice zagotovijo, da sodni 
ali upravni organ imenuje upravitelja na 
področju prestrukturiranja vsaj v naslednjih 
primerih:

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če obveznost dolžnika, da vloži 
predlog za začetek postopka v primeru 
insolventnosti na podlagi nacionalne 
zakonodaje, nastane v obdobju prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe;

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – točka b b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) če načrt predvideva prenos 
celotnega podjetja ali njegovega dela na 
drugo podjetje, ne da se izplačajo vsi 
upniki in prav tako ne prezaposlijo vsi 
delavci.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
lahko dolžnikom, ki se pogajajo o načrtu 
prestrukturiranja s svojimi upniki, odobri 
prekinitev posameznih postopkov izvršbe, 
če in kolikor je taka prekinitev potrebna za 
podporo pogajanjem o načrtu 
prestrukturiranja.

1. Države članice zagotovijo, da se 
lahko dolžnikom, ki se pogajajo o načrtu 
prestrukturiranja s svojimi upniki, odobri 
prekinitev posameznih postopkov izvršbe.
Opredelijo se posebni pogoji, da bi se 
zagotovilo, da je taka prekinitev potrebna 
za omogočanje pogajanje o načrtu 
prestrukturiranja. Države članice 
zahtevajo, da so vsaj podjetja upnikov, ki 
bodo imeli koristi od prekinitve 
posameznih postopkov, rentabilna.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
lahko prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe odredi v zvezi z vsemi vrstami 
upnikov, vključno z zavarovanimi in 
prednostnimi upniki. Prekinitev je lahko v 
skladu z nacionalno zakonodajo splošna in 
zajema vse upnike ali omejena in zajema 
enega ali več posameznih upnikov.

2. Države članice zagotovijo, da se 
lahko prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe odredi v zvezi z vsemi vrstami 
upnikov, vključno z javnimi, 
komercialnimi, zavarovanimi in 
prednostnimi upniki. Prekinitev je lahko v 
skladu z nacionalno zakonodajo splošna in 
zajema vse upnike ali omejena in zajema 
enega ali več posameznih upnikov. Takšna 
omejitev ne sme ogroziti učinkovitosti in 
uspeha načrta prestrukturiranja. Države 
članice si prizadevajo doseči ravnovesje 
med glavnim ciljem neprekinjenega 
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poslovanja družbe in splošnim javnim 
interesom v zvezi z javnimi upniki.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavek 2 se ne uporablja za 
neporavnane terjatve delavcev, razen če in 
kolikor države članice z drugimi sredstvi 
zagotovijo, da je plačilo takih terjatev 
zajamčeno na ravni varstva, ki je vsaj 
enaka ravni, določeni v zadevni nacionalni 
zakonodaji, s katero je prenesena Direktiva 
2008/94/ES.

3. Odstavek 2 se ne uporablja za 
terjatve mikro in malih podjetij ter 
neporavnane terjatve delavcev, razen če in 
kolikor države članice z drugimi sredstvi 
zagotovijo, da je plačilo takih terjatev 
zajamčeno na ravni varstva, ki je vsaj 
enaka ravni, določeni v zadevni nacionalni 
zakonodaji, s katero je prenesena Direktiva 
2008/94/ES.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice trajanje prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe omejijo na
največ štiri mesece.

4. Države članice določijo 
maksimalni čas trajanja prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe. Ta čas 
znaša najmanj tri mesece in največ šest 
mesecev.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Skupno trajanje prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe, vključno s 
podaljšanji in obnovitvami, ne presega 
dvanajst mesecev.

7. Skupno trajanje prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe, vključno s 
podaljšanji in obnovitvami, ne presega 
devet mesecev.
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Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Države članice zagotovijo, da se 
lahko sodni ali upravni organ, če prekinitev 
posameznih postopkov izvršbe nepravično 
škoduje posameznemu upniku ali razredu 
upnikov ali bi mu tako škodovala, odloči, 
da ne bo odobril prekinitve posameznih 
postopkov izvršbe, ali na zahtevo zadevnih 
upnikov odpravi že odobreno prekinitev 
posameznih postopkov izvršbe v zvezi z 
navedenim upnikom ali razredom upnikov.

9. Države članice zagotovijo, da se 
lahko sodni ali upravni organ, če prekinitev 
posameznih postopkov izvršbe nepravično 
škoduje ali bi škodovala posameznemu 
upniku ali razredu upnikov ali bi se 
ogroženi upnik znašel v finančnih 
težavah, odloči, da ne bo odobril prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe, ali na 
zahtevo zadevnih upnikov odpravi že 
odobreno prekinitev posameznih 
postopkov izvršbe v zvezi z navedenim 
upnikom ali razredom upnikov. Šteje se, da 
nepravična škoda nastane vsaj v primeru, 
ko se upnik ali razred upnikov sooči s 
precejšnjimi gospodarskimi težavami.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Splošna prekinitev, s katero so 
zajeti vsi upniki, preprečuje uvedbo 
postopkov v primeru insolventnosti na 
zahtevo enega ali več upnikov.

2. Splošna prekinitev, s katero so 
zajeti vsi upniki, ki so udeleženi pri 
pogajanjih o načrtu prestrukturiranja, 
preprečuje uvedbo postopkov v primeru 
insolventnosti na zahtevo enega ali več 
upnikov, z izjemo delavcev, v skladu s 
členom 6(3).

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko odstopajo od 3. Države članice lahko odstopajo od 
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odstavka 1, če dolžnik postane nelikviden 
in torej ni sposoben plačevati svojih dolgov 
ob njihovi zapadlosti v obdobju prekinitve. 
Države članice v takem primeru 
zagotovijo, da se postopki 
prestrukturiranja ne končajo samodejno
in da lahko sodni ali upravni organ po 
preučitvi obetov za dosego dogovora o 
uspešnem načrtu prestrukturiranja v 
obdobju prekinitve odloči, da se uvedba 
postopka v primeru insolventnosti odloži 
in se prekinitev posameznih postopkov 
izvršbe ohrani.

odstavka 1, če dolžnik postane nelikviden 
in torej ni sposoben plačevati svojih dolgov 
ob njihovi zapadlosti v obdobju prekinitve. 
V takem primeru ima sodni ali upravni 
organ pristojnost, da odloži začetek 
postopka v primeru insolventnosti in 
ohrani ugodnosti prekinitve posameznih 
postopkov izvršbe, pod pogojem, da to 
upnikom ne povzroči hudih finančnih 
težav, da bi preučili možnosti za dosego 
dogovora o uspešnem načrtu 
prestrukturiranja ali načrtu prenosa 
gospodarsko donosne dejavnosti med 
obdobjem prekinitve.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da 
upniki, za katere velja prekinitev, v 
obdobju prekinitve ne smejo zadržati 
izvajanja ali končati, pospešiti ali kakor 
koli drugače spremeniti neizpolnjenih 
pogodb v škodo dolžnika za tiste dolgove, 
ki so nastali pred prekinitvijo. Države 
članice lahko uporabo te določbe omejijo 
na bistvene pogodbe, ki so nujne za 
nadaljevanje vsakodnevnega poslovanja 
podjetja.

4. Države članice zagotovijo, da 
upniki, za katere velja prekinitev, v 
obdobju prekinitve ne smejo zadržati 
izvajanja ali končati, pospešiti ali kakor 
koli drugače spremeniti bistvenih 
neizpolnjenih pogodb v škodo dolžnika za 
tiste dolgove, ki so nastali pred 
prekinitvijo, pod pogojem, da to upnikom 
ne povzroči hudih finančnih težav. Za 
namene tega odstavka so neizpolnjene
pogodbe bistvene, ko so potrebne za 
nadaljevanje tekočega poslovanja podjetja, 
vključno z vsem blagom, če bi prekinitev 
dobave ustavila delovanje podjetja.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da 
upniki ne smejo zadržati izvajanja ali 

5. Države članice lahko zahtevajo, da 
upniki ne smejo zadržati izvajanja ali 
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končati, pospešiti ali kakor koli drugače 
spremeniti neizpolnjenih pogodb v škodo 
dolžnika s pogodbeno določbo, s katero so 
določeni taki ukrepi, zgolj zaradi 
dolžnikove vključitve v pogajanja o 
prestrukturiranju, zaprošene prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe, odreditve 
prekinitve kot take ali kakršnega koli 
podobnega dogodka, povezanega s 
prekinitvijo.

končati, pospešiti ali kakor koli drugače 
spremeniti neizpolnjenih pogodb v škodo 
dolžnika s pogodbeno določbo, s katero so 
določeni taki ukrepi, zgolj zaradi 
dolžnikove vključitve v pogajanja o 
prestrukturiranju, zaprošene prekinitve 
posameznih postopkov izvršbe, odreditve 
prekinitve kot take ali kakršnega koli 
podobnega dogodka, povezanega s 
prekinitvijo.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da 
dolžniku nič ne preprečuje, da v okviru 
običajnega poslovanja plača terjatve 
neprizadetih upnikov in terjatve prizadetih 
upnikov, ki nastanejo po odobritvi
prekinitve in ki še naprej nastajajo v 
celotnem obdobju prekinitve.

6. Države članice zagotovijo, da 
dolžniku nič ne preprečuje, da v okviru 
običajnega poslovanja plača terjatve 
neprizadetih upnikov in terjatve prizadetih 
upnikov, ki nastanejo kadar koli med 
obdobjem prekinitve. V tem obdobju lahko 
dolžniki opravijo transakcije, ki so v 
interesu neprekinjenega poslovanja.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) mnenje ali obrazloženo izjavo 
osebe, odgovorne za predlaganje načrta 
prestrukturiranja, v kateri je pojasnjeno, 
zakaj je podjetje sposobno preživeti ter 
kako se bo dolžnik z izvajanjem 
predlaganega načrta verjetno izognil 
insolventnosti in obnovil svojo dolgoročno 
sposobnost preživetja, ter so navedeni vsi 
predvideni nujni pogoji za njegovo 
uspešnost.

(g) mnenje ali obrazloženo izjavo 
osebe, odgovorne za predlaganje načrta 
prestrukturiranja, v kateri je pojasnjeno, 
zakaj je podjetje sposobno preživeti ter 
kako se bo dolžnik z izvajanjem 
predlaganega načrta verjetno izognil 
insolventnosti in/ali obnovil svojo 
dolgoročno sposobnost preživetja, ter so 
navedeni vsi predvideni nujni pogoji za 
njegovo uspešnost.

Predlog spremembe 63
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) terjatve delavcev ali druge pravice 
se obravnavajo ob upoštevanju, da imajo 
vse finančne terjatve delavcev absolutno 
prednost.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja 
učinkovito varuje zaupnost razprav, 
izmenjav, pogajanj in informativnih 
srečanj z osebami, ki so se zavezale 
zaupnosti.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice lahko določijo, da 
ima eden ali več upnikov pravico 
predstaviti alternativni načrt tistemu, ki 
ga je predstavil dolžnik ali upnik v 
soglasju z dolžnikom.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Postopki za izvajanje načrtov 
prestrukturiranja, ki upnikom dodelijo 
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dividendo, ki je vsaj enakovredna tisti, ki 
bi po prejeli v primeru prodaje 
premoženja in razvrstitve upnikov po 
postopku v primeru insolventnosti, so 
stečajni postopki v smislu zgoraj 
navedenih direktiv.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a

Načrti prestrukturiranja ne vplivajo na 
terjatve delavcev ali druge pravice.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
vsi prizadeti upniki pravico do glasovanja 
o sprejetju načrta prestrukturiranja. Države 
članice lahko v skladu s členom 12(2) take 
glasovalne pravice podelijo tudi prizadetim 
lastnikom kapitala.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
vsi prizadeti upniki, vključno z javnimi 
upniki in delavci, pravico do glasovanja o 
sprejetju načrta prestrukturiranja ob 
popolnem poznavanju posledic, ki jih ima 
za vsakega od njih. Države članice lahko v 
skladu s členom 12(2) take glasovalne 
pravice podelijo tudi prizadetim lastnikom 
kapitala.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
prizadete stranke obravnavajo v ločenih 
razredih, ki izražajo merila oblikovanja 
razredov. Razredi se oblikujejo tako, da 

2. Države članice zagotovijo, da se 
prizadete stranke obravnavajo v ločenih 
razredih, ki izražajo merila oblikovanja 
razredov. Razredi se oblikujejo tako, da 
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vsak razred obsega terjatve ali interese s 
pravicami, ki so si dovolj podobni, da 
upravičujejo obravnavanje članov razreda 
kot homogene skupine s podobnostjo 
interesov. Zaradi sprejetja načrta 
prestrukturiranja se v ločenih razredih 
obravnavajo vsaj zavarovane in 
nezavarovane terjatve. Države članice 
lahko tudi določijo, da se delavci 
obravnavajo v samostojnem ločenem 
razredu.

vsak razred obsega terjatve ali interese s 
pravicami, ki so si dovolj podobni, da 
upravičujejo obravnavanje članov razreda 
kot homogene skupine s podobnostjo 
interesov. Zaradi sprejetja načrta 
prestrukturiranja se v ločenih razredih 
obravnavajo vsaj zavarovane in 
nezavarovane terjatve. Države članice tudi 
določijo, da se delavci obravnavajo v 
samostojnem ločenem razredu. Države 
članice lahko tudi sprejmejo specifična 
pravila za oblikovanje ločenega razreda 
ranljivih upnikov, kot so mali dobavitelji 
in mikro ter mala podjetja.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za načrt prestrukturiranja se šteje, 
da so ga prizadete stranke sprejele, če je v 
vsakem posameznem razredu dosežena 
večina glede na višino njihovih terjatev ali 
deležev. Države članice določijo potrebne 
večine za sprejetje načrta prestrukturiranja, 
ki vsekakor ne presegajo 75 % glede na 
višino terjatev ali deležev v vsakem 
razredu.

4. Za načrt prestrukturiranja se šteje, 
da so ga prizadete stranke sprejele, če je v 
vsakem posameznem razredu dosežena 
večina glede na višino njihovih terjatev ali 
deležev. Države članice določijo potrebne 
večine za sprejetje načrta prestrukturiranja, 
ki vsekakor ne presegajo 75 % glede na 
višino terjatev ali deležev v vsakem 
razredu. Načrt prodaje potrdi pristojno 
sodišče po nacionalnem postopku, ki 
omogoča potrditev in izvedbo prodaje.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če potrebna večina ni dosežena v 
enem ali več glasovalnih razredih, ki ne 
soglašajo z načrtom prestrukturiranja, se 
lahko načrt še vedno potrdi, če je v skladu 
z zahtevami glede vsiljenja odločitve 
razredom upnikov, ki ne soglašajo z 

6. Če potrebna večina ni dosežena v 
enem ali več glasovalnih razredih, ki ne 
soglašajo z načrtom prestrukturiranja, 
lahko sodni ali upravni organ še vedno 
potrdi načrt, če je v skladu z zahtevami 
glede vsiljenja odločitve razredom 
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načrtom, določenimi v členu 11. upnikov, ki ne soglašajo z načrtom, 
določenimi v členu 11.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru nesodelovanja drugih upnikov 
načrt prestrukturiranja delavcev lahko 
predloži pristojnemu organu ali sodišču in 
sprejme brez soglasja upnikov, ki ne 
sodelujejo.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
naslednji načrti prestrukturiranja postanejo 
zavezujoči za stranke samo, če jih potrdi 
sodni ali upravni organ:

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
načrti prestrukturiranja, ki vplivajo na 
interese prizadetih strank, ki ne soglašajo 
s temi načrti, postanejo zavezujoči za 
stranke samo, če jih potrdi sodni ali 
upravni organ.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) načrt prestrukturiranja je v skladu 
s preizkusom največje koristi za upnike;

(b) če upniki dvomijo, ali je načrt 
prestrukturiranja v skladu s preizkusom 
največje koristi za upnike;
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Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kakršno koli novo financiranje je 
potrebno za izvajanje načrta 
prestrukturiranja in ne škoduje nepravično 
interesom upnikov.

(c) kakršno koli novo financiranje je 
potrebno za izvajanje načrta 
prestrukturiranja in ne škoduje nepravično 
interesom obstoječih upnikov.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev, kadar mora sodni ali upravni 
organ potrditi načrt prestrukturiranja, da bi 
ta postal zavezujoč, sprejme brez 
nepotrebnega odlašanja po tem, ko je bila 
vložena zahteva za potrditev, in vsekakor 
najpozneje v 30 dneh po vložitvi zahteve.

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev, kadar mora sodni ali upravni 
organ potrditi načrt prestrukturiranja ali 
odobriti načrt za prodajo, da bi ta postal
zavezujoč, sprejme brez nepotrebnega 
odlašanja po tem, ko je bila vložena 
zahteva za potrditev, in vsekakor 
najpozneje v 30 dneh po vložitvi zahteve.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izpolnjuje pogoje iz člena 10(2); (a) izpolnjuje pogoje iz člena 10(2) in 
ni v nasprotju s členom 10(3), saj 
izpolnjuje v njem določene pogoje;

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko sprejmejo 
določbe, ki omogočajo, da imetniki
kapitalskih instrumentov malih in 
srednjih podjetjih prispevajo k 
prestrukturiranju v nedenarni obliki.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a

Delavci

Države članice zagotovijo, da pravice 
delavcev niso ogrožene zaradi procesa 
prestrukturiranja in da se izvaja neodvisni 
nadzor nad upoštevanjem ustrezne 
nacionalne zakonodaje in zakonodaje 
Unije, vključno s tistimi, ki so določene v 
tej direktivi. Te pravice vključujejo zlasti 
naslednje:

(i) pravica do kolektivnih pogajanj in 
kolektivnih ukrepov;

(ii) pravica do obveščanja in 
posvetovanja z delavci in predstavniki 
delavcev, zlasti dostop do informacij o 
vsakem postopku, ki bi lahko vplival na 
zaposlovanje in/ali sposobnost delavcev, 
da izterjajo svoje plače in morebitna 
prihodnja izplačila, vključno s poklicnimi 
pokojninami.

Države članice tudi zagotovijo, da so 
delavci povsod obravnavani kot 
prednosten in zavarovan razred upnikov.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sodni ali upravni organ določi 
likvidacijsko vrednost, kadar se načrt 
prestrukturiranja izpodbija zaradi 
domnevne kršitve preizkusa največje 
koristi za upnike.

1. Sodni ali upravni organ določi 
likvidacijsko vrednost, kadar se načrt 
prestrukturiranja ali načrt za prodajo 
izpodbija zaradi domnevne kršitve 
preizkusa največje koristi za upnike

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sodni ali upravni organ vrednost 
podjetja določi na podlagi vrednosti 
delujočega podjetja v naslednjih primerih:

2. Sodni ali upravni organ vrednost 
podjetja določi na podlagi vrednosti 
delujočega podjetja in po realizirani 
vrednosti po prodaji sredstev, ki jo izvede 
stečajni upravitelj v postopku v primeru 
insolventnosti, v naslednjih primerih:

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upnikov, ki niso vključeni v 
sprejetje načrta prestrukturiranja, načrt ne 
zadeva.

2. Upnikov, ki niso vključeni v načrt 
prestrukturiranja, ki ga potrdi pravosodni 
ali upravni organ, načrt ne zadeva.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrdi načrt in upnikom, ki ne 
soglašajo z njim, dodeli denarno 
nadomestilo, ki ga plačajo dolžnik ali 
upniki, ki so glasovali za načrt.

(b) potrdi načrt in oceni možnost, da se 
upnikom, ki ne soglašajo z njim in so 
zaradi načrta utrpeli neupravičeno škodo, 
dodeli denarno nadomestilo, ki ga. ko je to 
primerno, plača dolžnik.
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Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da 
posle iz točke (e) odstavka 2 odobri 
upravitelj na področju prestrukturiranja ali 
sodni ali upravni organ, da bi zanje veljala 
zaščita iz odstavka 1.

3. Države članice zahtevajo, da posle 
iz točke (e) odstavka 2 odobri upravitelj na 
področju prestrukturiranja ali sodni ali 
upravni organ, da bi zanje veljala zaščita iz 
odstavka 1.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da ustrezno upoštevajo interese 
upnikov in drugih zainteresiranih strani;

(b) da ustrezno upoštevajo interese 
upnikov in drugih zainteresiranih strani, 
tudi kar zadeva zaposlitev;

Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) da ob čim večjem upoštevanju 
zaupnosti izvajajo obveznosti iz aktov 
Unije o pravicah delavcev.

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) da namerno ne zmanjšajo 
vrednosti čistih sredstev podjetja pod 
raven, potrebno za izplačilo nastalih 
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obveznosti do delavcev;

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice prizadetim 
podjetnikom omogočijo drugo priložnost z 
nudenjem poslovne podpore in ukrepi za 
obnovo, ki bodo pomagali pri ponovni 
oživitvi njihovih podjetniških zmogljivosti.

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se ob 
izteku preizkusne dobe za odpust dolgov 
prezadolženim podjetnikom odpustijo 
njihovi dolgovi, ne da bi morali za to 
znova zaprositi pri sodnem ali upravnem 
organu.

2. Države članice zagotovijo, da se po 
uradni potrditvi izteka preizkusne dobe za 
odpust dolgov prezadolženim podjetnikom 
odpustijo njihovi dolgovi.

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je prezadolženi podjetnik ravnal 
nepošteno ali v slabi veri v zvezi z upniki, 
ko je postal zadolžen ali med izterjavo 
dolgov;

(a) če je prezadolženi podjetnik ravnal 
nepošteno ali v slabi veri v zvezi z upniki, 
ko je postal zadolžen ali med izterjavo 
dolgov; Komisija pripravi smernice za 
države članice za določitev meril o tem, 
kaj pomeni nepošteno ravnanje ali 
ravnanje v slabi veri;

Predlog spremembe 91
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Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če prezadolženi podjetnik ne 
upošteva načrta za odplačilo dolga ali 
druge pravne obveznosti, namenjene zaščiti 
interesov upnikov;

(b) če prezadolženi podjetnik ne 
upošteva celotnega načrta za odplačilo 
dolga ali druge pravne obveznosti, 
namenjene zaščiti interesov upnikov, ob 
upoštevanju težav glede spoštovanja 
postopkov insolventnosti in 
prestrukturiranja, na katere naletijo 
mikro- in mala podjetja.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v primeru zlorabe dostopa do 
postopkov za odpust dolgov;

črtano

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v primeru večkratnega dostopa do 
postopkov za odpust dolgov v določenem 
obdobju.

(d) v primeru večkratnega dostopa do 
postopkov za odpust dolgov v določenem 
obdobju in njihove zlorabe.

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko posebne 
kategorije dolga, kot so zavarovani dolgovi 
ali dolgovi, ki izhajajo iz kazenskih sankcij 
ali civilne odgovornosti, izključijo iz 

3. Države članice lahko posebne 
kategorije dolga, kot so zavarovani dolgovi 
ali dolgovi, ki izhajajo iz pravice do 
preživnine, kazenskih sankcij ali civilne 
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odpusta ali določijo daljše preizkusne dobe 
za odpust dolgov, kadar so take izključitve 
ali daljše dobe upravičene s splošnim 
interesom.

odgovornosti, izključijo iz odpusta ali 
določijo daljše preizkusne dobe za odpust 
dolgov, kadar so take izključitve ali daljše 
dobe upravičene s splošnim interesom. 
Države članice morajo pri izključitvi 
javnih upnikov upoštevati potrebno 
ravnovesje med splošnim javnim 
interesom in spodbujanjem podjetništva.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsi
dolgovi, kadar ima prezadolženi podjetnik 
poslovne dolgove, ki so nastali v okviru 
njegove trgovske, poslovne, obrtne ali 
poklicne dejavnosti, in osebne dolgove, ki 
so nastali zunaj navedenih dejavnosti, 
obravnavajo v enem postopku za 
pridobitev odpusta dolgov.

1. Države članice zagotovijo, da se 
poslovni dolgovi, kadar ima prezadolženi 
podjetnik poslovne dolgove, ki so nastali v 
okviru njegove trgovske, poslovne, obrtne 
ali poklicne dejavnosti, in osebne dolgove, 
ki so nastali zunaj navedenih dejavnosti, 
obravnavati v ločenih postopkih za 
pridobitev odpusta dolgov. V primerih, ko 
obstajajo postopki za pridobitev odpusta 
dolgov tako za poslovne kot osebne 
dolgove, se lahko ti postopki usklajujejo 
za pridobitev odpusta dolgov v skladu s to 
direktivo.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko odstopajo od 
odstavka 1 in določijo, da se poslovni in 
osebni dolgovi obravnavajo v ločenih 
postopkih, če se lahko ti postopki 
usklajujejo za pridobitev odpusta dolgov v 
skladu s to direktivo.

črtano

Predlog spremembe 97
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Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so
člani sodnih in upravnih organov, ki se 
ukvarjajo z zadevami v zvezi s 
prestrukturiranjem, insolventnostjo in 
drugo priložnostjo, vključeni v začetno in 
nadaljnje usposabljanje na ravni, ki 
ustreza njihovim odgovornostim.

1. Države članice zagotovijo, da imajo
člani sodnih in upravnih organov, ki se 
ukvarjajo z zadevami v zvezi s 
prestrukturiranjem, insolventnostjo in 
drugo priložnostjo, strokovno znanje in 
izkušnje na ravni, ki ustreza njihovim 
odgovornostim.

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so
mediatorji, stečajni upravitelji in drugi 
upravitelji, imenovani v zadevah v zvezi s 
prestrukturiranjem, insolventnostjo in 
drugo priložnostjo, vključeni v potrebno 
začetno in nadaljnje usposabljanje za 
zagotovitev, da svoje storitve za stranke 
opravljajo učinkovito, nepristransko in 
strokovno.

1. Države članice zagotovijo, da imajo
mediatorji, stečajni upravitelji in drugi 
upravitelji, imenovani v zadevah v zvezi s 
prestrukturiranjem, insolventnostjo in 
drugo priložnostjo, strokovno znanje in 
izkušnje za zagotovitev, da svoje storitve 
za stranke opravljajo učinkovito, 
nepristransko in strokovno. Države članice 
tudi zagotovijo, da je na voljo javni 
seznam registriranih upraviteljev in 
mediatorjev, da bi spodbudile dolžnike k 
pridobitvi zaščite z uporabo pogodbenih 
sredstev poleg tistih, ki jih določa ta 
direktiva.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija olajša izmenjavo 
najboljših praks med državami članicami, 
da bi se izboljšala kakovost usposabljanja 
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po vsej Uniji, tudi prek mreženja in 
izmenjave izkušenj in orodij za krepitev 
zmogljivosti, ter po potrebi organizira 
usposabljanje za člane pravosodnih in 
upravnih organov, ki se ukvarjajo z 
zadevami, povezanimi s 
prestrukturiranjem, insolventnostjo in 
drugo priložnostjo.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na kakršen koli 
način, ki se jim zdi primeren, spodbujajo 
razvijanje prostovoljnih kodeksov 
ravnanja in njihovo upoštevanje s strani 
upraviteljev na področju 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti ter drugih učinkovitih 
mehanizmov nadzora v zvezi z 
opravljanjem takih storitev.

2. Komisija spodbuja države članice, 
naj določijo minimalne standarde za 
upravitelje, kot so usposabljanje in 
poklicne kvalifikacije, registrirani status 
upravitelja, licenca, osebna odgovornost
in poklicna etika ter zavarovanje in dobro 
ime.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar upravitelje na področju 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti imenuje sodni ali upravni 
organ, države članice zagotovijo, da so 
merila v zvezi z načinom, kako sodni ali 
upravni organ izbere takega upravitelja, 
jasna in pregledna. Pri izbiri upravitelja na 
področju prestrukturiranja, insolventnosti 
in druge priložnosti za posamezno zadevo 
se ustrezno upoštevajo upraviteljeve 
izkušnje in strokovno znanje. Kjer je to 
ustrezno, se pri izbiri upravitelja opravi 

3. Kadar upravitelje na področju 
prestrukturiranja, insolventnosti in druge 
priložnosti imenuje sodni ali upravni 
organ, države članice zagotovijo, da so 
merila v zvezi z načinom, kako sodni ali 
upravni organ izbere takega upravitelja, 
jasna in pregledna. Pri izbiri upravitelja na 
področju prestrukturiranja, insolventnosti 
in druge priložnosti za posamezno zadevo 
se ustrezno upoštevajo upraviteljeve 
izkušnje in strokovno znanje ne samo v 
pravnih zadevah, ampak tudi ekonomskih. 
Kjer je to ustrezno, se pri izbiri upravitelja 



PE608.079v02-00 50/58 AD\1140973SL.docx

SL

posvetovanje z dolžniki in upniki. opravi posvetovanje z dolžniki in upniki. 

Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
honorarji, ki jih zaračunavajo upravitelji na 
področju prestrukturiranja, insolventnosti 
in druge priložnosti, urejeni s pravili, s 
katerimi se spodbuja pravočasno in 
učinkovito reševanje postopkov ob 
ustreznem upoštevanju zapletenosti 
zadeve. Države članice zagotovijo, da so 
na voljo ustrezni postopki z vgrajenimi 
varovali za zagotovitev, da je mogoče 
kakršne koli spore glede nagrad rešiti 
pravočasno.

2. Države članice zagotovijo, da so 
honorarji, ki jih zaračunavajo upravitelji na 
področju prestrukturiranja, insolventnosti 
in druge priložnosti, urejeni s pravili, s 
katerimi se spodbuja pravočasno in 
učinkovito reševanje postopkov ob 
ustreznem upoštevanju zapletenosti 
zadeve. Učinkovitost postopka se ne meri 
le v smislu stopnje poplačila upnikov, 
temveč tudi glede na ponovno vzpostavitev 
uspešnega poslovanja družbe ali 
podjetnika, za kar je odgovoren upravni 
ali sodni organ. Države članice zagotovijo, 
da so na voljo ustrezni postopki z 
vgrajenimi varovali za zagotovitev, da je 
mogoče kakršne koli spore glede nagrad 
rešiti pravočasno.

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27a

Informacije, ki so na voljo za podjetnike, 
ki imajo drugo priložnost

1. Države članice podjetnikom, ki 
imajo drugo priložnost, zagotovijo dostop 
do ustreznih, posodobljenih, jasnih, 
natančnih in uporabniku prijaznih 
informacij o razpoložljivosti njim 
prilagojene upravne, pravne, poslovne ali 
finančne podpore in o vseh sredstvih, ki 
so na voljo, da bi jim omogočili 
ustanovitev novega podjetja.
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2. Države članice Komisiji letno 
predložijo informacije, ki jih je treba 
zagotoviti v skladu z odstavkom 1.

3. Komisija na svojem spletišču na 
uporabniku prijazen način objavi 
informacije, ki jih je treba zagotoviti v 
skladu z odstavkom 1 in ki jih prejme v 
skladu z odstavkom 2.

Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obvestila upnikom; (c) obvestila upnikom in 
predstavnikom delavcev;

Predlog spremembe 105

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) številu dolžnikov, v zvezi s 
katerimi je, potem ko je bil v zvezi z njimi 
izveden postopek iz točke (a)(iii) tega 
odstavka, uveden še en tak postopek ali 
drug postopek iz točke (a) tega odstavka.

(g) številu dolžnikov, v zvezi s 
katerimi je, potem ko je bil v zvezi z njimi 
izveden postopek iz točk (a)(ii) in (iii) tega 
odstavka, uveden še en tak postopek ali 
drug postopek iz točke (a) tega odstavka.

Predlog spremembe 106

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) za dolžnike, ki so ustanovili novo 
podjetje, potem ko je bil opravljen 
postopek iz točk (a) (ii) in (iii), 
povprečnem času med koncem postopka 
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in ustanovitvijo novega podjetja;

Predlog spremembe 107

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) številu izgubljenih delovnih mest, 
prenosov dela ali celotnega poslovanja, 
delnih odpovedi in o učinku 
prestrukturiranja na zaposlovanje in 
javne finance;

Predlog spremembe 108

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) delu, ki ga opravlja vsak upravitelj, 
vključno v zvezi s podatki iz točk (a), do 
(e) tega odstavka;

Predlog spremembe 109

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) številu goljufivih postopkov 
prestrukturiranja in insolventnosti in o 
delovanju vzpostavljenih mehanizmov za 
izvrševanje;
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Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice pripravijo statistične 
podatke na podlagi zbirnih podatkov iz 
odstavkov 1 in 2 za polna koledarska leta, 
ki se končajo 31. decembra vsako leto, pri 
čemer začnejo s podatki, zbranimi za prvo 
polno koledarsko leto po [datumu začetka 
uporabe izvedbenih ukrepov]. Ti statistični 
podatki se sporočijo Komisiji na podlagi 
standardnega obrazca za sporočanje 
podatkov vsako leto do 31. marca 
koledarskega leta po letu, za katero so 
podatki zbrani.

3. Države članice pripravijo statistične 
podatke na podlagi zbirnih podatkov iz 
odstavkov 1 in 2 za polna koledarska leta, 
ki se končajo 31. decembra vsako leto, pri 
čemer začnejo s podatki, zbranimi za prvo 
polno koledarsko leto po [datumu začetka 
uporabe izvedbenih ukrepov]. Ti statistični 
podatki se sporočijo Komisiji na podlagi 
standardnega obrazca za sporočanje 
podatkov vsako leto do 31. marca 
koledarskega leta po letu, za katero so 
podatki zbrani. Države članice te 
statistične podatke predstavijo na 
uporabnikom prijaznem spletišču.
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Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija na enem mestu na 
svojem spletišču na uporabniku prijazen 
način zbere informacije iz odstavkov 1, 2 
in 3.
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Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ne posega v naslednje 
akte:

1. Države članice v svojih zakonih, 
uredbah in upravnih predpisih zagotovijo, 
da:
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Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Direktivo 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o dokončnosti 
poravnave pri plačilih in sistemih 
poravnave vrednostnih papirjev80;

(a) Direktiva 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o dokončnosti 
poravnave pri plačilih in sistemih 
poravnave vrednostnih papirjev80, zlasti 
varstvo pravic in obveznosti iz členov od 3 
do 9 direktive;

__________________ __________________

80 Direktiva 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o 
dokončnosti poravnave pri plačilih in 
sistemih poravnave vrednostnih papirjev 
(UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

80 Direktiva 98/26/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o 
dokončnosti poravnave pri plačilih in 
sistemih poravnave vrednostnih papirjev 
(UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

Predlog spremembe 114

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Direktivo 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o dogovorih o 
finančnem zavarovanju81 in

(b) Direktivo 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o dogovorih o 
finančnem zavarovanju81 in zlasti varstvo 
pravic in obveznosti iz členov od 4 do 8 
direktive in

__________________ __________________

81 Direktiva 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2012 o 
dogovorih o finančnem zavarovanju (UL L 
168, 27.6.2002, str. 43).

81 Direktiva 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2012 o 
dogovorih o finančnem zavarovanju (UL L 
168, 27.6.2002, str. 43).
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Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Uredbo (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov82.

(c) Uredbo (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov82 in zlasti 
zahtevo po zagotovitvi zavarovanja ali 
kritja v skladu s členi 11, 41 in 46 uredbe,

__________________ __________________

82 Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 
27.7.2012, str. 1).

82 Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, 
centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 
27.7.2012, str. 1).
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Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

prevladajo nad določbami te direktive, 
zlasti nad pravicami dolžnikov pri 
vsakršni prekinitvi izvršbe v skladu s 
členom 6.

Predlog spremembe 117

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje [pet let po datumu 
začetka uporabe izvedbenih ukrepov] in 
nato vsakih sedem let Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru predloži 
poročilo o uporabi te direktive, vključno s 
tem, ali bi bilo treba razmisliti o dodatnih 
ukrepih za utrditev in okrepitev pravnega 
okvira o prestrukturiranju, insolventnosti in 

Komisija najpozneje [tri leta po datumu 
začetka uporabe izvedbenih ukrepov] in 
nato vsakih pet let Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru predloži 
poročilo o uporabi te direktive, vključno s 
tem, ali bi bilo treba razmisliti o dodatnih 
ukrepih za utrditev in okrepitev pravnega 
okvira o prestrukturiranju, insolventnosti in 
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drugi priložnosti. drugi priložnosti, vključno z dostopnostjo 
sredstev in specializiranih sodišč.
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