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Ændringsforslag 86
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Formålet med dette direktiv er at 
fjerne hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder såsom 
frie kapitalbevægelser og 
etableringsfriheden, der skyldes forskelle 
mellem de nationale lovgivninger og 
procedurer vedrørende forebyggende 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
muligheden for en ny chance. Dette 
direktiv tager sigte på at fjerne disse 
hindringer ved at sikre, at levedygtige 
virksomheder i økonomiske vanskeligheder 
har adgang til effektive nationale regler for 
forebyggende rekonstruktion, der giver 
dem mulighed for at fortsætte driften, at 
ærlige overforgældede iværksættere får en 
ny chance efter en komplet gældssanering 
efter en rimelig periode, og at procedurerne 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering forbedres, især for at gøre 
dem kortere.

(1) Formålet med dette direktiv er at 
fjerne hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder såsom 
frie kapitalbevægelser og 
etableringsfriheden, der skyldes forskelle 
mellem de nationale lovgivninger og 
procedurer vedrørende forebyggende 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
muligheden for en ny chance. Dette 
direktiv tager sigte på at fjerne disse 
hindringer ved at sikre, at levedygtige 
virksomheder, herunder individuelle 
iværksættere, der hæfter personligt, i 
økonomiske vanskeligheder har adgang til 
effektive nationale regler for forebyggende 
og hurtig rekonstruktion, der giver dem 
mulighed for at fortsætte driften, at ærlige 
overforgældede iværksættere får en ny 
chance efter en komplet gældssanering 
efter en rimelig periode, hvor de har 
gennemgået en insolvensprocedure, og at 
procedurerne for rekonstruktion, 
insolvensbehandling og gældssanering 
forbedres, især for at gøre dem kortere.

Or. ro

Ændringsforslag 87
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med dette direktiv er at 
fjerne hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder såsom 
frie kapitalbevægelser og 

(1) Formålet med dette direktiv er at 
fjerne hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder såsom 
frie kapitalbevægelser og 



PE613.399v02-00 4/155 AM\1139445DA.docx

DA

etableringsfriheden, der skyldes forskelle 
mellem de nationale lovgivninger og 
procedurer vedrørende forebyggende 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
muligheden for en ny chance. Dette 
direktiv tager sigte på at fjerne disse 
hindringer ved at sikre, at levedygtige 
virksomheder i økonomiske vanskeligheder 
har adgang til effektive nationale regler for 
forebyggende rekonstruktion, der giver 
dem mulighed for at fortsætte driften, at 
ærlige overforgældede iværksættere får en 
ny chance efter en komplet gældssanering 
efter en rimelig periode, og at procedurerne 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering forbedres, især for at gøre 
dem kortere.

etableringsfriheden, der skyldes forskelle 
mellem de nationale lovgivninger og 
procedurer vedrørende forebyggende 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
muligheden for en ny chance. Dette 
direktiv berører ikke arbejdstageres 
fundamentale rettigheder og friheder og 
tager sigte på at fjerne disse hindringer ved 
at sikre, at levedygtige virksomheder i 
økonomiske vanskeligheder har adgang til 
effektive nationale regler for forebyggende 
rekonstruktion, der giver dem mulighed for 
at fortsætte driften, at ærlige 
overforgældede iværksættere får en ny 
chance efter en komplet gældssanering 
efter en rimelig periode, og at procedurerne 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering forbedres, især for at gøre 
dem kortere.

Or. en

Ændringsforslag 88
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med dette direktiv er at 
fjerne hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder såsom 
frie kapitalbevægelser og 
etableringsfriheden, der skyldes forskelle 
mellem de nationale lovgivninger og 
procedurer vedrørende forebyggende 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
muligheden for en ny chance. Dette 
direktiv tager sigte på at fjerne disse 
hindringer ved at sikre, at levedygtige 
virksomheder i økonomiske vanskeligheder 
har adgang til effektive nationale regler for 
forebyggende rekonstruktion, der giver 
dem mulighed for at fortsætte driften, at 
ærlige overforgældede iværksættere får en 
ny chance efter en komplet gældssanering 

(1) Formålet med dette direktiv er at 
bidrage til et velfungerende indre marked 
og fjerne hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder såsom 
frie kapitalbevægelser og 
etableringsfriheden, der skyldes forskelle 
mellem de nationale lovgivninger og 
procedurer vedrørende forebyggende 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
muligheden for en ny chance. Dette 
direktiv tager sigte på at fjerne disse 
hindringer ved at sikre, at levedygtige 
virksomheder i økonomiske vanskeligheder 
har adgang til effektive nationale regler for 
forebyggende rekonstruktion, der giver 
dem mulighed for at fortsætte driften, at 
ærlige overforgældede iværksættere får en 
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efter en rimelig periode, og at procedurerne 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering forbedres, især for at gøre 
dem kortere.

ny chance efter en komplet gældssanering 
efter en rimelig periode, og at procedurerne 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering forbedres, især for at gøre 
dem kortere.

Or. pt

Ændringsforslag 89
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rekonstruktion skal gøre det muligt 
for virksomheder i økonomiske 
vanskeligheder at fortsætte driften helt eller 
delvist ved at ændre sammensætningen af 
eller vilkårene eller strukturen for 
virksomhedens aktiver og passiver eller 
kapitalstruktur, herunder gennem salg af 
aktiver eller dele af virksomheden. Regler 
for forebyggende rekonstruktion bør først 
og fremmest gøre det muligt for 
virksomheder at omstrukturere på et tidligt 
tidspunkt og at undgå insolvens. Disse 
regler bør maksimere den samlede værdi 
for kreditorer, ejere og økonomien som
helhed og bør forhindre unødvendige tab af 
arbejdspladser og tab af viden og 
færdigheder. De bør også forhindre 
akkumulering af misligholdte lån. Under 
rekonstruktionsprocessen bør alle parters 
rettigheder beskyttes. Samtidig bør 
virksomheder, der ikke er levedygtige, og 
som ikke har udsigt til at kunne overleve, 
likvideres hurtigst muligt.

(2) Rekonstruktion skal gøre det muligt 
for virksomheder samt iværksættere, der 
hæfter personligt, i økonomiske 
vanskeligheder at fortsætte driften helt eller 
delvist ved at ændre sammensætningen af 
eller vilkårene eller strukturen for 
virksomhedens aktiver og passiver eller 
kapitalstruktur, herunder gennem salg af 
aktiver eller dele af virksomheden. Regler 
for forebyggende rekonstruktion bør først 
og fremmest gøre det muligt for 
virksomheder hurtigt at omstrukturere på 
et tidligt tidspunkt og at undgå insolvens. 
Disse hurtige forebyggende regler bør 
maksimere den samlede værdi for 
kreditorer, ejere og økonomien som helhed 
og bør forhindre unødvendige tab af 
arbejdspladser og tab af viden og 
færdigheder. De bør også forhindre 
akkumulering af misligholdte lån. Under 
rekonstruktionsprocessen bør alle parters 
rettigheder beskyttes. Samtidig bør 
virksomheder, der ikke er levedygtige, og 
som ikke har udsigt til at kunne overleve, 
likvideres hurtigst muligt. Adgangen til 
forebyggende og hurtige 
rekonstruktionsprocedurer kunne sikre, at 
der skrides ind, før virksomhederne 
misligholder deres lån, og dermed bidrage 
til at mindske risikoen for, at lån bliver til 
misligholdte lån i nedgangstider, og 



PE613.399v02-00 6/155 AM\1139445DA.docx

DA

således mindske den negative indvirkning 
heraf på den finansielle sektor. En 
betydelig procentdel af virksomhederne og 
arbejdspladserne kunne reddes, hvis der 
fandtes forebyggende foranstaltninger i 
alle de medlemsstater, hvor de har 
forretningssteder, aktiver eller kreditorer. 

Or. ro

Ændringsforslag 90
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rekonstruktion skal gøre det muligt 
for virksomheder i økonomiske 
vanskeligheder at fortsætte driften helt eller 
delvist ved at ændre sammensætningen af 
eller vilkårene eller strukturen for 
virksomhedens aktiver og passiver eller 
kapitalstruktur, herunder gennem salg af 
aktiver eller dele af virksomheden. Regler 
for forebyggende rekonstruktion bør først 
og fremmest gøre det muligt for 
virksomheder at omstrukturere på et tidligt 
tidspunkt og at undgå insolvens. Disse 
regler bør maksimere den samlede værdi 
for kreditorer, ejere og økonomien som 
helhed og bør forhindre unødvendige tab 
af arbejdspladser og tab af viden og 
færdigheder. De bør også forhindre 
akkumulering af misligholdte lån. Under 
rekonstruktionsprocessen bør alle parters 
rettigheder beskyttes. Samtidig bør 
virksomheder, der ikke er levedygtige, og 
som ikke har udsigt til at kunne overleve, 
likvideres hurtigst muligt.

(2) Rekonstruktion skal gøre det muligt 
for virksomheder i økonomiske 
vanskeligheder at fortsætte driften helt eller 
delvist ved at ændre sammensætningen af 
eller vilkårene eller strukturen for 
virksomhedens aktiver og passiver eller 
kapitalstruktur, herunder gennem salg af 
aktiver, dele af virksomheden eller selve 
virksomheden. Regler for forebyggende 
rekonstruktion bør først og fremmest gøre 
det muligt for virksomheder at 
omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at 
undgå insolvens. Disse regler bør forhindre 
unødvendige tab af arbejdspladser og tab af 
viden og færdigheder og bør maksimere 
den samlede værdi for kreditorerne 
sammenlignet med den, de ville modtage 
ved likvidation af aktiverne, samt for 
ejerne og økonomien som helhed. De bør 
også forhindre akkumulering af 
misligholdte lån. Under 
rekonstruktionsprocessen bør alle parters 
rettigheder beskyttes. Samtidig bør 
virksomheder, der ikke er levedygtige, og 
som ikke har udsigt til at kunne overleve, 
likvideres hurtigst muligt.

Or. en



AM\1139445DA.docx 7/155 PE613.399v02-00

DA

Ændringsforslag 91
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rekonstruktion skal gøre det muligt 
for virksomheder i økonomiske 
vanskeligheder at fortsætte driften helt eller 
delvist ved at ændre sammensætningen af 
eller vilkårene eller strukturen for 
virksomhedens aktiver og passiver eller 
kapitalstruktur, herunder gennem salg af 
aktiver eller dele af virksomheden. Regler 
for forebyggende rekonstruktion bør først 
og fremmest gøre det muligt for 
virksomheder at omstrukturere på et tidligt 
tidspunkt og at undgå insolvens. Disse 
regler bør maksimere den samlede værdi 
for kreditorer, ejere og økonomien som 
helhed og bør forhindre unødvendige tab af 
arbejdspladser og tab af viden og 
færdigheder. De bør også forhindre 
akkumulering af misligholdte lån. Under 
rekonstruktionsprocessen bør alle parters 
rettigheder beskyttes. Samtidig bør 
virksomheder, der ikke er levedygtige, og 
som ikke har udsigt til at kunne overleve, 
likvideres hurtigst muligt.

(2) Rekonstruktion skal gøre det muligt 
for virksomheder i økonomiske 
vanskeligheder, særlig små og 
mellemstore virksomheder, at fortsætte 
driften helt eller delvist ved at ændre 
sammensætningen af eller vilkårene eller 
strukturen for virksomhedens aktiver og 
passiver eller kapitalstruktur, herunder 
gennem salg af aktiver eller dele af 
virksomheden. Regler for forebyggende 
rekonstruktion bør først og fremmest gøre 
det muligt for virksomheder, særlig små og 
mellemstore virksomheder, at 
omstrukturere på et tidligt tidspunkt og at 
undgå insolvens. Disse regler bør 
maksimere den samlede værdi for 
kreditorer, ejere og økonomien som helhed 
og bør forhindre unødvendige tab af 
arbejdspladser og tab af viden og 
færdigheder. De bør også forhindre 
akkumulering af misligholdte lån. Under 
rekonstruktionsprocessen bør alle parters 
rettigheder beskyttes. Samtidig bør 
virksomheder, der ikke er levedygtige, og 
som ikke har udsigt til at kunne overleve, 
likvideres hurtigst muligt.

Or. en

Ændringsforslag 92
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3) Der er forskelle mellem 
medlemsstaterne i relation til antallet af 
ordninger, som skyldnere i finansielle 
vanskeligheder har adgang til med henblik 
på at omstrukturere deres virksomhed. 
Nogle medlemsstater har et begrænset antal 
ordninger, hvilket betyder, at 
virksomhederne først er i stand til at 
omstrukturere på et relativt sent stadium 
som led i en insolvensbehandling. I andre 
medlemsstater er der mulighed for en 
rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, 
men procedurerne herfor er ikke altid så 
effektive som de kunne være, eller de kan 
være meget formelle, navnlig med hensyn 
til brug af udenretslige ordninger. På 
samme måde er der også forskelle mellem 
de nationale regler, der har til formål at 
give iværksættere en ny chance, navnlig 
gennem sanering af den gæld, de har stiftet 
i forbindelse med deres virksomhed, og 
disse forskelle drejer sig især om 
gældssaneringens varighed og kriterierne 
for at opnå gældssanering.

(3) Der er forskelle mellem 
medlemsstaterne i relation til antallet af 
ordninger, som skyldnere i finansielle 
vanskeligheder har adgang til med henblik 
på at omstrukturere deres virksomhed. 
Nogle medlemsstater har et begrænset antal 
ordninger, hvilket betyder, at 
virksomhederne først er i stand til at 
omstrukturere på et relativt sent stadium 
som led i en insolvensbehandling. I andre 
medlemsstater er der mulighed for en 
rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, 
men procedurerne herfor er ikke altid så 
effektive som de kunne være, eller de kan 
være meget formelle, navnlig med hensyn 
til brug af udenretslige ordninger. 
Forebyggende løsninger er en del af en 
voksende tendens i moderne insolvensret. 
Tendensen er at foretrække tilgange, der 
til forskel fra den klassiske med 
likvidation af den kriseramte virksomhed 
har til formål at genoprette virksomheden 
eller i det mindste redde dens økonomisk 
levedygtige enheder. Denne praksis er 
prisværdig og bidrager ofte til at bevare 
arbejdspladser eller reducere undgåelige 
tab af arbejdspladser. På samme måde er 
der også forskelle mellem de nationale 
regler, der har til formål at give 
iværksættere en ny chance, navnlig 
gennem sanering af den gæld, de har stiftet 
i forbindelse med deres virksomhed, og 
disse forskelle drejer sig især om 
gældssaneringens varighed og kriterierne 
for at opnå gældssanering.

Or. en

Ændringsforslag 93
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3) Der er forskelle mellem 
medlemsstaterne i relation til antallet af 
ordninger, som skyldnere i finansielle 
vanskeligheder har adgang til med henblik 
på at omstrukturere deres virksomhed. 
Nogle medlemsstater har et begrænset antal 
ordninger, hvilket betyder, at 
virksomhederne først er i stand til at 
omstrukturere på et relativt sent stadium 
som led i en insolvensbehandling. I andre 
medlemsstater er der mulighed for en 
rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, 
men procedurerne herfor er ikke altid så 
effektive som de kunne være, eller de kan 
være meget formelle, navnlig med hensyn 
til brug af udenretslige ordninger. På 
samme måde er der også forskelle mellem 
de nationale regler, der har til formål at 
give iværksættere en ny chance, navnlig 
gennem sanering af den gæld, de har stiftet 
i forbindelse med deres virksomhed, og 
disse forskelle drejer sig især om 
gældssaneringens varighed og kriterierne 
for at opnå gældssanering.

(3) Der er forskelle mellem 
medlemsstaterne i relation til antallet af 
ordninger, som skyldnere i finansielle 
vanskeligheder har adgang til med henblik 
på at omstrukturere deres virksomhed. 
Nogle medlemsstater har et begrænset antal 
ordninger, hvilket betyder, at 
virksomhederne først er i stand til at 
omstrukturere på et relativt sent stadium 
som led i en insolvensbehandling. I andre 
medlemsstater er der mulighed for en 
rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, 
men procedurerne herfor er ikke altid så 
effektive som de kunne være, eller de kan 
være meget formelle, navnlig med hensyn 
til brug af udenretslige ordninger. På 
samme måde er der også forskelle mellem 
de nationale regler, der har til formål at 
give iværksættere en ny chance, navnlig 
gennem sanering af den gæld, de har stiftet 
i forbindelse med deres virksomhed, og 
disse forskelle drejer sig især om 
gældssaneringens varighed og kriterierne 
for at opnå gældssanering. Desuden 
varierer inddragelsen af retslige eller 
administrative myndigheder og aktører 
udpeget af retslige eller administrative 
myndigheder fra minimal til fuld 
inddragelse.

Or. ro

Ændringsforslag 94
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De uforholdsmæssigt lange 
procedurer i forbindelse med 
rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering i flere medlemsstater er
stærkt medvirkende til de lave 
inddrivelsesprocenter og til at afholde 
investorer fra at investere i jurisdiktioner, 

(5) En faktor, der er stærkt 
medvirkende til de lave 
inddrivelsesprocenter og til at afholde 
investorer fra at investere i jurisdiktioner, 
hvor procedurerne risikerer at være for 
langvarige, er de uforholdsmæssigt lange 
procedurer i forbindelse med 



PE613.399v02-00 10/155 AM\1139445DA.docx

DA

hvor procedurerne risikerer at være for 
langvarige.

rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering i flere medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Omformulering medfører, at det hænger bedre sammen med betragtning 6.

Ændringsforslag 95
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Alle disse forskelle resulterer i 
ekstraomkostninger for investorer ved 
vurderingen af risikoen for, at skyldnere 
kommer i finansielle vanskeligheder i en 
eller flere medlemsstater, og 
omkostningerne forbundet med 
rekonstruktion af virksomheder med 
forretningssteder, kreditorer eller aktiver i 
andre medlemsstater, typisk i forbindelse 
med rekonstruktion af internationale 
koncerner. Mange investorer nævner 
usikkerheden omkring insolvensreglerne 
eller risikoen for langvarige 
insolvensprocedurer i et andet land som en 
af hovedårsagerne til ikke at investere eller 
etablere forretningsforbindelser uden for 
deres hjemland.

(6) Alle disse forskelle resulterer i 
ekstraomkostninger for investorer ved 
vurderingen af risikoen for, at skyldnere 
kommer i finansielle vanskeligheder i en 
eller flere medlemsstater, og 
omkostningerne forbundet med 
rekonstruktion af virksomheder med 
forretningssteder, kreditorer eller aktiver i
andre medlemsstater, typisk i forbindelse 
med rekonstruktion af internationale 
koncerner. Mange investorer nævner 
usikkerheden omkring insolvensreglerne 
eller risikoen for langvarige 
insolvensprocedurer i et andet land som en 
af hovedårsagerne til ikke at investere eller 
etablere forretningsforbindelser uden for 
deres hjemland. Denne retsusikkerhed 
fører til et manglende incitament til 
investeringer i en grænseoverskridende 
sammenhæng, hvilket skader et 
velfungerende indre marked.

Or. pt

Ændringsforslag 96
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv



AM\1139445DA.docx 11/155 PE613.399v02-00

DA

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Disse forskelle resulterer i 
uensartede vilkår for adgang til kredit og til 
uensartede inddrivelsesprocenter i 
medlemsstaterne. En større harmonisering 
inden for rekonstruktion, 
insolvensbehandling og muligheden for en 
ny chance er derfor absolut nødvendig for 
et velfungerende indre marked generelt og 
for en fungerende kapitalmarkedsunion i 
særdelshed.

(7) Disse forskelle resulterer i 
uensartede vilkår for adgang til kredit og til 
uensartede inddrivelsesprocenter i 
medlemsstaterne. En større harmonisering 
inden for rekonstruktion, 
insolvensbehandling og muligheden for en 
ny chance er derfor absolut nødvendig for 
et velfungerende indre marked generelt og 
for en fungerende kapitalmarkedsunion i 
særdeleshed. Samtidig ville en højere grad 
af harmonisering bidrage yderligere til en 
fælles EU-handelslovgivning.

Or. pt

Ændringsforslag 97
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Disse forskelle resulterer i 
uensartede vilkår for adgang til kredit og til 
uensartede inddrivelsesprocenter i 
medlemsstaterne. En større harmonisering
inden for rekonstruktion, 
insolvensbehandling og muligheden for en 
ny chance er derfor absolut nødvendig for 
et velfungerende indre marked generelt og 
for en fungerende kapitalmarkedsunion i
særdelshed.

(7) Disse forskelle resulterer i 
uensartede vilkår for adgang til kredit og til 
uensartede inddrivelsesprocenter i 
medlemsstaterne. For at opnå en 
fungerende kapitalmarkedsunion og et 
velfungerende indre marked er det 
afgørende at forbedre harmoniseringen
inden for rekonstruktion, 
insolvensbehandling og muligheden for en 
ny chance.

Or. en

Ændringsforslag 98
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Mere effektive procedurer i 
forbindelse med rekonstruktioner, 
insolvens og gældssanering og især 
digitaliseringen af alle 
insolvensprocedurer vil bidrage til at
afkorte procedurernes længde og gøre 
dem mere effektive, hvilket igen vil føre til 
lavere rekonstruktionsomkostninger og 
højere inddrivelsesprocenter for 
kreditorer. Mere specifikt tjener dette 
direktiv til at forbedre investerings- og 
jobmulighederne i det indre marked, 
mindske unødvendig likvidation af 
levedygtige virksomheder, undgå 
unødvendige tab af arbejdspladser, 
forhindre ophobningen af misligholdte 
lån, lette rekonstruktioner på tværs af 
landegrænserne og reducere 
omkostningerne og øge mulighederne for 
en ny chance for seriøse iværksættere.

Or. ro

Ændringsforslag 99
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det er almindeligt anerkendt, at 
enhver rekonstruktion, især en større, 
som forventes at have betydelig 
indvirkning, bør ledsages af en forklaring 
og en begrundelse over for aktørerne, der 
dækker valget af de påtænkte 
foranstaltninger set i forhold til 
målsætninger og alternative løsninger, og 
som respekterer fuldstændig og behørig 
inddragelse af arbejdstagernes 
repræsentanter på alle niveauer, og 
forberedes i god tid for at gøre det muligt 
for aktørerne at forberede sig på høringer, 



AM\1139445DA.docx 13/155 PE613.399v02-00

DA

inden virksomheden træffer en 
afgørelse1a.

_________________

1a Vedtagen tekst P7_TA(2013)0005.
Information og høring af arbejdstagere, 
foregribelse og styring af 
omstruktureringer

Or. en

Ændringsforslag 100
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 
mellemstore virksomheder ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
anvende og tilpasse dem til deres egne 
behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

(13) Eftersom de små og mellemstore 
virksomheder ikke har de fornødne 
ressourcer til at gennemføre bekostelige 
rekonstruktioner og drage fordel af de mere 
effektive rekonstruktionsordninger, der 
findes i nogle medlemsstater, bør 
medlemsstaterne tage højde for 
virksomhedens størrelse i forbindelse med 
anvendelsen af dette direktiv og indrømme 
små virksomheder en reel 
tolerancemargen.

Or. fr
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Ændringsforslag 101
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 
mellemstore virksomheder ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
anvende og tilpasse dem til deres egne 
behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, som udgør
99 % af alle virksomheder i EU, da de i 
uforholdsmæssigt omfang stort fører til 
afvikling og ikke til rekonstruktioner og 
står over for dobbelte omkostninger 
sammenlignet med de største 
virksomheder for de grænseoverskridende 
procedurer, når man sammenligner med 
de interne procedurer. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og
mellemstore virksomheder ofte ikke de 
nødvendige ressourcer til at klare de høje 
omkostninger til rekonstruktioner og til at 
drage fordel af mere effektive procedurer, 
der findes i nogle medlemsstater. For at 
hjælpe sådanne virksomheder med at 
gennemføre en billig rekonstruktion bør 
der også udvikles modeller til 
rekonstruktionsplaner på nationalt plan og 
bør gøres tilgængelige i elektronisk form. 
Skyldnere bør kunne anvende og tilpasse 
dem til deres egne behov og til de særlige 
forhold i deres virksomhed. Under 
hensyntagen til deres begrænsede 
ressourcer til at ansætte professionelle 
eksperter bør der skabes værktøjer til 
hurtig varsling for at informere låntagere 
om, at det haster med at handle hurtigt.

Or. pt

Ændringsforslag 102
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 
mellemstore virksomheder ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
anvende og tilpasse dem til deres egne 
behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 
mellemstore virksomheder ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som tager særligt hensyn til 
små og mellemstore virksomheders behov 
og særlige forhold, og som bør gøres 
tilgængelige på internettet. Skyldnere bør 
kunne anvende og nemt tilpasse dem til 
deres egne behov og til de særlige forhold i 
deres virksomhed.

Or. ro

Ændringsforslag 103
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 
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mellemstore virksomheder ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
anvende og tilpasse dem til deres egne 
behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

mellemstore virksomheder samt 
arbejdstagernes repræsentanter ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
anvende og tilpasse dem til deres egne 
behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 104
Gilles Lebreton

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En mere kohærent tilgang på EU-
plan bør være til gavn for især små og 
mellemstore virksomheder, der ikke har de 
fornødne ressourcer til at gennemføre 
bekostelige rekonstruktioner og drage 
fordel af de mere effektive 
rekonstruktionsordninger, der findes i 
nogle medlemsstater. Når de havner i 
finansielle vanskeligheder, har små og 
mellemstore virksomheder ofte ikke 
ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
anvende og tilpasse dem til deres egne 

(13) Eftersom de små og mellemstore 
virksomheder ikke har de fornødne 
ressourcer til at gennemføre bekostelige 
rekonstruktioner og drage fordel af de mere 
effektive rekonstruktionsordninger, der 
findes i nogle medlemsstater, bør 
medlemsstaterne tage højde for 
virksomhedens størrelse i forbindelse med 
anvendelsen af dette direktiv. Når de 
havner i finansielle vanskeligheder, har 
små og mellemstore virksomheder ofte 
ikke ressourcer til at indkøbe professionel 
rådgivning, og derfor bør der indføres 
tidlige varslingsmekanismer, der kan 
advare skyldnere om, at der er behov for 
hurtig handling. For at hjælpe sådanne 
virksomheder med at gennemføre en billig 
rekonstruktion bør der også udvikles 
modeller til rekonstruktionsplaner på 
nationalt plan, som bør gøres tilgængelige 
på internettet. Skyldnere bør kunne 
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behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

anvende og tilpasse dem til deres egne 
behov og til de særlige forhold i deres 
virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Gilles Lebreton

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) De største kreditorer bør indgå i et 
konstruktivt samarbejde med små og 
mellemstore virksomheder/meget små 
virksomheder, som er under opstart eller i 
finansielle vanskeligheder. De bør f.eks. 
gøre det lettere at opnå rentefrie lån eller 
meget lavt forrentede lån.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kreditorer og arbejdstagere bør 
have lov til at foreslå en alternativ 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne bør 
fastlægge de betingelser, på hvilke de kan 
få lov til at foreslå en sådan plan.

Or. en

Ændringsforslag 107
Jean-Marie Cavada
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Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstater, der har en solid 
procedure for insolvensbehandling af 
fysiske personer, bør sikre, at 
virksomheder i vanskeligheder 
underkastes tilsvarende regler.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Gældstyngede forbrugere er et stort 
økonomisk og socialt problem, som har tæt 
relation til nedbringelse af den alt for store 
gældsætning. Desuden er det ofte ikke 
muligt at skelne klart mellem en 
iværksætters forbrugergæld og 
erhvervsgæld. En ordning, der giver 
iværksættere mulighed for en ny chance vil 
ikke være effektiv, hvis de skal tvinges 
gennem forskellige procedurer med 
forskellige adgangsbetingelser og 
gældssaneringsperioder for at få afviklet 
deres forretningsgæld og deres personlige 
ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør 
medlemsstaterne også kunne anvende
bestemmelserne om gældssanering på
forbrugere, selv om direktivet ikke 
indeholder bindende regler om 
forbrugeres overgældsætning.

(15) Gældstyngede forbrugere er et stort 
økonomisk og socialt problem, som har tæt 
relation til nedbringelse af den alt for store 
gældsætning. Desuden er det ofte ikke 
muligt at skelne klart mellem en 
iværksætters forbrugergæld og 
erhvervsgæld. En ordning, der giver 
iværksættere mulighed for en ny chance vil 
ikke være effektiv, hvis de skal tvinges 
gennem forskellige procedurer med 
forskellige adgangsbetingelser og 
gældssaneringsperioder for at få afviklet 
deres forretningsgæld og deres personlige 
ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør 
medlemsstaterne fastsætte bestemmelserne 
om gældssanering, som gælder for
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 109
Emil Radev
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Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Gældstyngede forbrugere er et stort 
økonomisk og socialt problem, som har tæt 
relation til nedbringelse af den alt for store 
gældsætning. Desuden er det ofte ikke 
muligt at skelne klart mellem en 
iværksætters forbrugergæld og 
erhvervsgæld. En ordning, der giver 
iværksættere mulighed for en ny chance vil 
ikke være effektiv, hvis de skal tvinges 
gennem forskellige procedurer med 
forskellige adgangsbetingelser og 
gældssaneringsperioder for at få afviklet 
deres forretningsgæld og deres personlige 
ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør
medlemsstaterne også kunne anvende 
bestemmelserne om gældssanering på 
forbrugere, selv om direktivet ikke 
indeholder bindende regler om forbrugeres 
overgældsætning.

(15) Gældstyngede forbrugere er et stort 
økonomisk og socialt problem, som har tæt 
relation til nedbringelse af den alt for store 
gældsætning. Desuden er det ofte ikke 
muligt at skelne klart mellem en 
iværksætters forbrugergæld og 
erhvervsgæld. En ordning, der giver 
iværksættere mulighed for en ny chance vil 
ikke være effektiv, hvis de skal tvinges 
gennem forskellige procedurer med 
forskellige adgangsbetingelser og 
gældssaneringsperioder for at få afviklet 
deres forretningsgæld og deres personlige 
ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor 
rådes medlemsstaterne til hurtigst muligt 
også at anvende bestemmelserne om 
gældssanering på forbrugere, selv om 
direktivet ikke indeholder bindende regler 
om forbrugeres overgældsætning.

Or. bg

Ændringsforslag 110
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Gældstyngede forbrugere er et stort 
økonomisk og socialt problem, som har tæt 
relation til nedbringelse af den alt for store 
gældsætning. Desuden er det ofte ikke 
muligt at skelne klart mellem en 
iværksætters forbrugergæld og 
erhvervsgæld. En ordning, der giver 
iværksættere mulighed for en ny chance vil 
ikke være effektiv, hvis de skal tvinges 
gennem forskellige procedurer med 
forskellige adgangsbetingelser og 

(15) Gældstyngede forbrugere er et stort 
økonomisk og socialt problem, som har tæt 
relation til nedbringelse af den alt for store 
gældsætning. Desuden er det ofte ikke 
muligt at skelne klart mellem en 
iværksætters forbrugergæld og 
erhvervsgæld. En ordning, der giver 
iværksættere mulighed for en ny chance vil 
ikke være effektiv, hvis de skal tvinges 
gennem forskellige procedurer med 
forskellige adgangsbetingelser og 
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gældssaneringsperioder for at få afviklet 
deres forretningsgæld og deres personlige 
ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør 
medlemsstaterne også kunne anvende 
bestemmelserne om gældssanering på 
forbrugere, selv om direktivet ikke 
indeholder bindende regler om 
forbrugeres overgældsætning.

gældssaneringsperioder for at få afviklet 
deres forretningsgæld og deres personlige 
ikke-forretningsmæssige gæld. Derfor bør 
medlemsstaterne også kunne anvende 
bestemmelserne om gældssanering på 
forbrugere og fastlægge samlede 
procedurer for såvel erhvervsmæssig som 
personlig gæld for samme person.

Or. en

Ændringsforslag 111
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at skabe større klarhed bør 
medlemsstaterne og Kommissionen 
foretage en undersøgelse for at 
identificere nøgleindikatorer for personlig 
overgældssætning. I lyset af resultaterne 
af denne undersøgelse bør 
medlemsstaterne og Kommissionen træffe 
foranstaltninger til oprettelse af et system 
af tidlige varslingsmekanismer for fysiske 
personers overgældssætning.

Or. en

Ændringsforslag 112
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
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der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Adgang til 
offentlig, gratis og brugervenlig 
information om de retlige procedurer for 
rekonstruktion og insolvens er et første 
skridt i retning af at øge bevidstheden 
blandt skyldnere og iværksættere og 
undgå tilfælde af insolvens. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind og at bemyndige de berørte 
arbejdstagere til at spille en aktiv rolle i 
rekonstruktionsprocessen. De mulige 
tidlige varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 113
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 

(16) Jo tidligere en skyldner og de 
berørte arbejdstagere kan opdage 
virksomheders finansielle vanskeligheder 
og træffe passende foranstaltninger, desto 
større er sandsynligheden for, at 
vedkommende kan undgå en forestående 
insolvens, eller, hvis der er tale om en 
permanent svækket virksomhed, desto 
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udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

mere ordnet og effektivt kan afviklingen 
finde sted. Der bør derfor udformes tydelig 
information om tilgængelige procedurer for 
forebyggende rekonstruktion og indrettes 
tidlige varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind og bemyndige de berørte 
arbejdstagere til at spille en aktiv rolle i 
rekonstruktionsprocessen. De mulige 
tidlige varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 114
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør omfatte 

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør ledsages af 
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regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

tydelige og gennemsigtige specifikationer 
med hensyn til deres karakter og indhold 
og omfatte regnskabs- og tilsynsmæssige 
forpligtelser for skyldner eller skyldners 
ledelse og en indberetningspligt i 
forbindelse med låneaftaler. Desuden bør 
tredjeparter med relevante oplysninger 
såsom revisorer, skatte- og 
socialsikringsmyndigheder i henhold til 
national ret opmuntres eller forpligtes til at 
gøre opmærksom på en negativ udvikling.

Or. ro

Ændringsforslag 115
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. Der bør derfor oprettes et 
system af tidlige varslingsmekanismer med 
indikatorer såsom gentagne forsinkelser 
med almindelige betalinger, der bør følges 
og overvåges af f.eks. skatte- og 
socialsikringsmyndigheder, banker eller 
energiforsyningsselskaber.



PE613.399v02-00 24/155 AM\1139445DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 116
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre opmærksom på en 
negativ udvikling.

(16) Jo tidligere en skyldner kan opdage 
sine finansielle vanskeligheder og træffe 
passende foranstaltninger, desto større er 
sandsynligheden for, at vedkommende kan 
undgå en forestående insolvens, eller, hvis 
der er tale om en permanent svækket 
virksomhed, desto mere ordnet og effektivt 
kan afviklingen finde sted. Der bør derfor 
udformes tydelig information om 
tilgængelige procedurer for forebyggende 
rekonstruktion og indrettes tidlige 
varslingsmekanismer, der kan give 
skyldnere, der begynder at opleve 
finansielle problemer, incitament til hurtigt 
at skride ind. De mulige tidlige 
varslingsmekanismer bør omfatte 
regnskabs- og tilsynsmæssige forpligtelser 
for skyldner eller skyldners ledelse og en 
indberetningspligt i forbindelse med 
låneaftaler. Desuden bør tredjeparter med 
relevante oplysninger såsom revisorer, 
skatte- og socialsikringsmyndigheder i 
henhold til national ret opmuntres eller 
forpligtes til at gøre skyldneren
opmærksom på en negativ udvikling.

Or. it

Ændringsforslag 117
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(16a) Medlemsstaterne bør støtte 
oprettelsen af finansielle 
rådgivningstjenester, der på grundlag af 
nonprofitprincippet og finansiel 
produktneutralitet og i samarbejde med 
banker og andre relevante interessenter 
vil yde finansiel rådgivning til skyldnere 
eller gældsatte iværksættere og hjælpe 
dem med at løse økonomiske problemer 
på et meget tidligt stadium.

Or. en

Ændringsforslag 118
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Skyldnere bør have adgang til en 
ramme for rekonstruktion for at sætte dem i 
stand til at tackle deres finansielle 
vanskeligheder på et tidligt tidspunkt, når 
der er sandsynlighed for, at deres insolvens 
kan forhindres, og at deres virksomhed kan 
videreføres. Der bør være adgang til en 
rekonstruktionsramme, før en skyldner 
bliver insolvent i henhold til national ret, 
dvs. før skyldner opfylder betingelserne for 
at blive genstand for en kollektiv 
insolvensprocedure, der normalt betyder, at 
skyldner mister rådigheden over sine 
aktiver, og at der udpeges en kurator. En 
levedygtighedstest bør derfor ikke være en 
forudsætning for indledning af 
forhandlinger og for suspension af 
kreditforfølgning. Bedømmelsen af en 
virksomheds levedygtighed bør snarere 
oftest være et anliggende for de berørte 
kreditorer, hvor et flertal går med til visse 
justeringer af deres fordringer. For at 
undgå misbrug af procedurerne bør 
skyldners finansielle vanskeligheder 
afspejle en sandsynlighed for insolvens, og 
rekonstruktionsplanen bør være egnet til at 

(17) Skyldnere og ærlige iværksættere
bør have adgang til en ramme for 
rekonstruktion for at sætte dem i stand til 
effektivt at tackle deres finansielle 
vanskeligheder på et tidligt tidspunkt, når 
der er sandsynlighed for, at deres insolvens 
kan forhindres, og at deres virksomhed kan 
videreføres. Der bør være adgang til en 
rekonstruktionsramme, der sikrer en 
rimelig balance imellem skyldners og 
kreditors interesser, før en skyldner bliver 
insolvent i henhold til national ret, dvs. før 
skyldner opfylder betingelserne for at blive 
genstand for en kollektiv 
insolvensprocedure, der normalt betyder, at 
skyldner mister rådigheden over sine 
aktiver, og at der udpeges en kurator. En 
levedygtighedstest bør derfor ikke være en 
forudsætning for indledning af 
forhandlinger og for suspension af 
kreditforfølgning. Bedømmelsen af en 
virksomheds levedygtighed bør snarere 
oftest være et anliggende for de berørte 
kreditorer, hvor et flertal går med til visse 
justeringer af deres fordringer. For at 
undgå misbrug af procedurerne bør 
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afværge skyldners insolvens og sikre 
virksomhedens overlevelse.

skyldners finansielle vanskeligheder 
afspejle en sandsynlighed for insolvens, og 
rekonstruktionsplanen bør være egnet til at 
afværge skyldners insolvens og sikre 
virksomhedens overlevelse.

Or. ro

Ændringsforslag 119
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fremme effektivitet og 
mindske forsinkelser og omkostninger bør 
regler for forebyggende rekonstruktion 
inkludere fleksible procedurer, der 
begrænser inddragelsen af retslige eller 
administrative myndigheder til, hvad der 
er nødvendigt og passende for at beskytte 
kreditorernes interesser og interesserne 
for andre interesserede parter, der kan 
blive berørt. For at undgå unødvendige 
omkostninger og afspejle det forhold, at 
proceduren anvendes på et tidligt 
tidspunkt, bør skyldnere i princippet 
bevare kontrollen over deres aktiver og 
virksomhedens daglige drift. Det bør ikke 
i alle tilfælde være obligatorisk at udpege 
en rekonstruktionsekspert, hvad enten der 
er tale om en mægler, som støtter 
forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan, eller en 
insolvensbehandler, der fører tilsyn med 
skyldners handlinger, men bør afgøres fra 
sag til sag afhængigt af sagens 
omstændigheder eller skyldners specifikke 
behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis 
træffes en retsafgørelse om indledning af 
rekonstruktionsprocessen, der kan være 
uformel, så længe tredjeparters 
rettigheder ikke berøres. Ikke desto 
mindre bør der sikres en vis grad af tilsyn, 
når det er nødvendigt for at beskytte en 

(18) Der bør sikres en vis grad af tilsyn
fra en retslig eller administrativ 
myndighed, når det er nødvendigt for at 
beskytte en eller flere kreditorers eller 
andre berørte parters legitime interesser. 
Det kan især være tilfældet, når den 
retslige eller administrative myndighed 
bevilger en generel suspension af 
individuel kreditforfølgning, eller når det 
forekommer nødvendigt at påtvinge en 
kategori af kreditorer, der ikke samtykker, 
en rekonstruktionsplan.
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eller flere kreditorers eller andre berørte 
parters legitime interesser. Det kan især 
være tilfældet, når den retslige eller 
administrative myndighed bevilger en 
generel suspension af individuel 
kreditforfølgning, eller når det forekommer 
nødvendigt at påtvinge en kategori af 
kreditorer, der ikke samtykker, en 
rekonstruktionsplan.

Or. en

Ændringsforslag 120
Emil Radev

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at fremme effektivitet og 
mindske forsinkelser og omkostninger bør 
regler for forebyggende rekonstruktion 
inkludere fleksible procedurer, der 
begrænser inddragelsen af retslige eller 
administrative myndigheder til, hvad der er 
nødvendigt og passende for at beskytte 
kreditorernes interesser og interesserne for 
andre interesserede parter, der kan blive 
berørt. For at undgå unødvendige 
omkostninger og afspejle det forhold, at 
proceduren anvendes på et tidligt 
tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare 
kontrollen over deres aktiver og 
virksomhedens daglige drift. Det bør ikke i 
alle tilfælde være obligatorisk at udpege en 
rekonstruktionsekspert, hvad enten der er 
tale om en mægler, som støtter 
forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan, eller en 
insolvensbehandler, der fører tilsyn med 
skyldners handlinger, men bør afgøres fra 
sag til sag afhængigt af sagens 
omstændigheder eller skyldners specifikke 
behov. Desuden bør der ikke nødvendigvis 
træffes en retsafgørelse om indledning af 
rekonstruktionsprocessen, der kan være 

(18) For at fremme effektivitet og 
mindske forsinkelser og omkostninger bør 
regler for forebyggende rekonstruktion 
inkludere fleksible procedurer, der 
begrænser inddragelsen af retslige eller 
administrative myndigheder til, hvad der er 
nødvendigt og passende for at beskytte 
kreditorernes interesser og interesserne for 
andre interesserede parter, der kan blive 
berørt. For at undgå unødvendige 
omkostninger og afspejle det forhold, at 
proceduren anvendes på et tidligt 
tidspunkt, bør skyldnere i princippet bevare 
kontrollen over deres aktiver og 
virksomhedens daglige drift. 
Medlemsstaterne kan fastsætte tilfælde, 
hvor det ikke er obligatorisk at udpege en 
rekonstruktionsekspert, en mægler, som 
støtter forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan, eller en 
insolvensbehandler, der fører tilsyn med 
skyldners handlinger. Desuden bør der ikke 
nødvendigvis træffes en retsafgørelse om 
indledning af rekonstruktionsprocessen, 
der kan være uformel, så længe 
tredjeparters rettigheder ikke berøres. Ikke 
desto mindre bør der sikres en vis grad af 
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uformel, så længe tredjeparters rettigheder 
ikke berøres. Ikke desto mindre bør der 
sikres en vis grad af tilsyn, når det er 
nødvendigt for at beskytte en eller flere 
kreditorers eller andre berørte parters 
legitime interesser. Det kan især være 
tilfældet, når den retslige eller 
administrative myndighed bevilger en 
generel suspension af individuel 
kreditforfølgning, eller når det forekommer 
nødvendigt at påtvinge en kategori af 
kreditorer, der ikke samtykker, en 
rekonstruktionsplan.

tilsyn, når det er nødvendigt for at beskytte 
en eller flere kreditorers eller andre berørte 
parters legitime interesser. Det kan især 
være tilfældet, når den retslige eller 
administrative myndighed bevilger en 
generel suspension af individuel 
kreditforfølgning, eller når det forekommer 
nødvendigt at påtvinge en kategori af 
kreditorer, der ikke samtykker, en 
rekonstruktionsplan.

Or. bg

Ændringsforslag 121
Emil Radev

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En skyldner bør kunne anmode 
den retslige eller administrative 
myndighed om midlertidigt at suspendere
individuel kreditforfølgning, hvilket bør 
indebære, at forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse 
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 
angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt fire måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 
længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 

(19) Midlertidig suspendering af
individuel kreditforfølgning bør træde i 
kraft, når der er truffet retskendelse om at 
indlede en rekonstruktionsprocedure, og 
dette bør også indebære, at forpligtelsen til 
at indlede en insolvensprocedure stilles i 
bero, når disse skridt kan vanskeliggøre 
forhandlingerne og svække udsigterne til 
en rekonstruktion af skyldners virksomhed. 
For at sikre en rimelig balance mellem 
skyldners og kreditorers rettigheder bør en 
suspension af kreditforfølgning bevilges 
for en periode på maksimalt fire måneder. 
Komplekse rekonstruktioner kan imidlertid 
kræve længere tid. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at i sådanne tilfælde kan 
den retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
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kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til 
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige tolv måneder.

finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til 
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige tolv måneder.

Or. bg

Ændringsforslag 122
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En skyldner bør kunne anmode den 
retslige eller administrative myndighed om 
midlertidigt at suspendere individuel 
kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at 
forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse 
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 
angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt fire måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 

(19) En skyldner bør kunne anmode den 
retslige eller administrative myndighed om 
midlertidigt at suspendere individuel 
kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at 
forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse 
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 
angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt fire måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 
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længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige tolv måneder.

længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget og 
være vellykket. Medlemsstaterne bør sikre, 
at enhver anmodning om en forlængelse af 
den oprindelige suspension fremsættes 
inden for en rimelig frist, således at den 
retslige eller administrative myndighed kan 
levere en afgørelse inden for en rimelig tid. 
Hvis en retslig eller administrativ 
myndighed ikke træffer en afgørelse om en 
suspension af kreditforfølgning, inden den 
udløber, bør den ophøre med at have 
virkning den dag, hvor suspensionen 
udløber. Af hensyn til retssikkerheden bør 
suspensionens samlede varighed ikke 
overstige tolv måneder.

Or. en

Ændringsforslag 123
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En skyldner bør kunne anmode den 
retslige eller administrative myndighed om 
midlertidigt at suspendere individuel 
kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at 
forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 

(19) En skyldner bør kunne anmode den 
retslige eller administrative myndighed om 
midlertidigt at suspendere individuel 
kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at 
forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse 
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 
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angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt fire måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 
længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til 
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige tolv måneder.

angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt fire måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 
længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til 
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige 18 måneder.

Or. it

Ændringsforslag 124
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En skyldner bør kunne anmode den 
retslige eller administrative myndighed om 
midlertidigt at suspendere individuel 
kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at 

(19) En skyldner bør kunne anmode den 
retslige eller administrative myndighed om 
midlertidigt at suspendere individuel 
kreditforfølgning, hvilket bør indebære, at 
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forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse 
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 
angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt fire måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 
længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til 
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige tolv måneder.

forpligtelsen til at indlede en 
insolvensprocedure stilles i bero, når disse 
skridt kan vanskeliggøre forhandlingerne 
og svække udsigterne til en rekonstruktion 
af skyldners virksomhed. Suspensionen af 
kreditforfølgning kan være generel, dvs. 
angå alle kreditorer, eller være rettet mod 
individuelle kreditorer. For at sikre en 
rimelig balance mellem skyldners og 
kreditorers rettigheder bør en suspension af 
kreditforfølgning bevilges for en periode 
på maksimalt to måneder. Komplekse 
rekonstruktioner kan imidlertid kræve 
længere tid. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at i sådanne tilfælde kan den 
retslige eller administrative myndighed 
forlænge denne periode, forudsat at der 
findes bevis for, at forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen skrider fremad, og at 
kreditorer ikke skades uretmæssigt. Hvis 
der bevilges yderligere forlængelser, bør 
den retslige eller administrative myndighed 
finde det godtgjort, at der er stor 
sandsynlighed for, at 
rekonstruktionsplanen vil blive vedtaget. 
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 
anmodning om en forlængelse af den 
oprindelige suspension fremsættes inden 
for en rimelig frist, således at den retslige 
eller administrative myndighed kan levere 
en afgørelse inden for en rimelig tid. Hvis 
en retslig eller administrativ myndighed 
ikke træffer en afgørelse om en suspension 
af kreditforfølgning, inden den udløber, bør 
den ophøre med at have virkning den dag, 
hvor suspensionen udløber. Af hensyn til 
retssikkerheden bør suspensionens samlede 
varighed ikke overstige tolv måneder.

Or. ro

Ændringsforslag 125
Emil Radev

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre, at kreditorerne ikke 
lider skade, bør suspensionen ikke 
bevilges, og hvis den bevilges, bør den 
ikke forlænges, eller den bør ophæves, 
når kreditorer lider urimelig skade som 
følge af suspensionen. Ved bestemmelsen 
af, om kreditorer lider urimelig skade, kan 
retslige eller administrative myndigheder 
tage hensyn til, om suspensionen vil bevare 
boets samlede værdi, om skyldner handler i 
ond tro eller med det formål at forårsage 
skade eller generelt handler i strid med den 
samlede kreditormasses legitime 
forventninger. En enkelt kreditor eller 
klasse af kreditorer vil lide urimelig skade 
som følge af suspensionen, hvis 
eksempelvis deres fordringer bliver stillet 
dårligere som følge af suspensionen, end 
hvis suspensionen ikke var blevet bevilget, 
eller hvis kreditor stilles ringere end andre 
kreditorer i en tilsvarende situation.

(20) For at sikre, at kreditorerne ikke 
lider skade, bør alle kreditorer have ret til 
at anmode om, at suspensionen 
tilbagekaldes eller ophæves, hvis den 
påfører kreditoren urimelig skade. Ved 
bestemmelsen af, om kreditoren lider 
urimelig skade, kan retslige eller 
administrative myndigheder tage hensyn 
til, om suspensionen vil bevare boets 
samlede værdi, om skyldner handler i ond 
tro eller med det formål at forårsage skade 
eller generelt handler i strid med den 
samlede kreditormasses legitime 
forventninger. En enkelt kreditor eller 
klasse af kreditorer vil lide urimelig skade 
som følge af suspensionen, hvis 
eksempelvis deres fordringer bliver stillet 
dårligere som følge af suspensionen, end 
hvis suspensionen ikke var blevet bevilget, 
eller hvis kreditor stilles ringere end andre 
kreditorer i en tilsvarende situation.

Or. bg

Ændringsforslag 126
Joëlle Bergeron
for EFDD-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Såfremt finansieringen af et 
arbejdsredskab, såsom driftsmateriel, 
rullende materiel eller produktionsanlæg, 
sker i form af leasing, bør et pengeinstitut, 
i tilfælde af rekonstruktion eller retslig 
likvidation, og såfremt mindst halvdelen 
af raterne til pengeinstituttet allerede er 
betalt, ikke kunne tage dette 
arbejdsredskab i besiddelse før efter 
udløbet af en rimelig frist på mindst et år, 
således at skyldneren får mulighed for at 
genoptage betalingerne.
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Or. fr

Ændringsforslag 127
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre, at rettigheder, som i alt 
væsentligt ligner hinanden, behandles 
ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan 
vedtages uden urimelig skade for de 
berørte parters rettigheder, bør de berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for klasseinddeling i 
national ret. Som et minimum bør sikrede 
og usikrede kreditorer altid behandles i 
forskellige klasser. National ret kan 
bestemme, at sikrede fordringer kan 
opdeles i sikrede og usikrede fordringer 
baseret på en værdiansættelse af 
sikkerheden. National ret kan også 
foreskrive specifikke regler, som støtter 
klasseinddeling, såfremt ikke-
diversificerede eller på anden vis særligt 
sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere 
eller små leverandører, kunne drage fordel 
af dannelsen af en sådan klasse. National 
lovgivning bør under alle omstændigheder 
sikre en passende behandling af spørgsmål 
af særlig betydning for klasseinddelingen, 
f.eks. fordringer fra forbundne parter, og 
den bør indeholde regler om 
eventualfordringer og bestridte fordringer. 
Den retslige eller administrative 
myndighed bør undersøge klassedannelse, 
når en rekonstruktionsplan forelægges til 
stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne 
foreskrive, at disse myndigheder også kan 
undersøge klasseinddeling på et tidligere 
tidspunkt, forslagsstilleren til planen søger 
validering eller vejledning i forvejen.

(25) For at sikre, at rettigheder, som i alt 
væsentligt ligner hinanden, behandles 
ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan 
vedtages uden urimelig skade for de 
berørte parters rettigheder, bør de berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for klasseinddeling i 
national ret. Som et minimum bør sikrede 
og usikrede kreditorer altid behandles i 
forskellige klasser. National ret kan 
bestemme, at sikrede fordringer kan 
opdeles i sikrede og usikrede fordringer 
baseret på en værdiansættelse af 
sikkerheden. National ret bør også 
fastsætte, at arbejdstagere tilhører en 
særskilt klasse, og den bør sikre, at denne 
klasse gives en fortrinsret. Medlemsstater
kan også foreskrive specifikke regler, som 
støtter klasseinddeling, såfremt ikke-
diversificerede eller på anden vis særligt 
sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller 
små leverandører, kunne drage fordel af 
dannelsen af en sådan klasse. National 
lovgivning bør under alle omstændigheder 
sikre en passende behandling af spørgsmål 
af særlig betydning for klasseinddelingen, 
f.eks. fordringer fra forbundne parter, og 
den bør indeholde regler om 
eventualfordringer og bestridte fordringer. 
Den retslige eller administrative 
myndighed bør undersøge klassedannelse, 
når en rekonstruktionsplan forelægges til 
stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne 
foreskrive, at disse myndigheder også kan 
undersøge klasseinddeling på et tidligere 
tidspunkt, hvis forslagsstilleren til planen 
søger validering eller vejledning i forvejen.
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Or. en

Ændringsforslag 128
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre, at rettigheder, som i alt 
væsentligt ligner hinanden, behandles 
ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan 
vedtages uden urimelig skade for de 
berørte parters rettigheder, bør de berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for klasseinddeling i 
national ret. Som et minimum bør sikrede 
og usikrede kreditorer altid behandles i 
forskellige klasser. National ret kan 
bestemme, at sikrede fordringer kan 
opdeles i sikrede og usikrede fordringer 
baseret på en værdiansættelse af 
sikkerheden. National ret kan også 
foreskrive specifikke regler, som støtter 
klasseinddeling, såfremt ikke-
diversificerede eller på anden vis særligt 
sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller 
små leverandører, kunne drage fordel af 
dannelsen af en sådan klasse. National 
lovgivning bør under alle omstændigheder 
sikre en passende behandling af spørgsmål 
af særlig betydning for klasseinddelingen, 
f.eks. fordringer fra forbundne parter, og 
den bør indeholde regler om 
eventualfordringer og bestridte fordringer. 
Den retslige eller administrative 
myndighed bør undersøge klassedannelse, 
når en rekonstruktionsplan forelægges til 
stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne 
foreskrive, at disse myndigheder også kan 
undersøge klasseinddeling på et tidligere 
tidspunkt, forslagsstilleren til planen søger 
validering eller vejledning i forvejen.

(25) For at sikre, at rettigheder, som i alt 
væsentligt ligner hinanden, behandles 
ensartet, og at rekonstruktionsplaner kan 
vedtages uden urimelig skade for de 
berørte parters rettigheder, bør de berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for klasseinddeling i 
national ret. Hvis sikrede og usikrede
kreditorer er berørt af en 
rekonstruktionsplan, bør de altid 
behandles i forskellige klasser. National ret 
kan bestemme, at sikrede fordringer kan 
opdeles i sikrede og usikrede fordringer 
baseret på en værdiansættelse af 
sikkerheden. National ret kan også 
foreskrive specifikke regler, som støtter 
klasseinddeling, såfremt ikke-
diversificerede eller på anden vis særligt 
sårbare kreditorer, f.eks. arbejdstagere eller 
små leverandører, kunne drage fordel af 
dannelsen af en sådan klasse. National 
lovgivning bør under alle omstændigheder 
sikre en passende behandling af spørgsmål 
af særlig betydning for klasseinddelingen, 
f.eks. fordringer fra forbundne parter, og 
den bør indeholde regler om 
eventualfordringer og bestridte fordringer. 
Den retslige eller administrative 
myndighed bør undersøge klassedannelse, 
når en rekonstruktionsplan forelægges til 
stadfæstelse, men medlemsstaterne kunne 
foreskrive, at disse myndigheder også kan 
undersøge klasseinddeling på et tidligere 
tidspunkt, hvis forslagsstilleren til planen 
søger validering eller vejledning i forvejen.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) National ret bør indeholde regler 
om påkrævede flertal for at sikre, at et 
mindretal af berørte parter i hver klasse 
ikke kan hindre vedtagelsen af 
rekonstruktionsplaner, der ikke forringer 
deres rettigheder eller interesser i urimeligt 
omfang. Uden en majoritetsregel, som 
binder sikrede kreditorer, der ikke 
samtykker, ville det i mange tilfælde ikke 
være muligt at gennemføre en tidlig 
rekonstruktion, f.eks. når der er behov for 
en finansiel rekonstruktion, men 
virksomheden ellers er levedygtig. For at 
sikre, at parter har indflydelse på 
vedtagelsen af rekonstruktionsplaner i en 
grad, der står i forhold til deres interesser i 
virksomheden, bør den påkrævede 
majoritet baseres på størrelsen af 
kreditorers fordringer eller kapitalejernes 
interesser i en given klasse.

(26) National ret bør indeholde regler 
om påkrævede flertal for at sikre, at et 
mindretal af berørte parter i hver klasse 
ikke kan hindre vedtagelsen af 
rekonstruktionsplaner, der ikke forringer 
deres rettigheder eller interesser i urimeligt 
omfang. Uden en majoritetsregel, som 
binder kreditorer, der ikke samtykker, ville 
det i mange tilfælde ikke være muligt at 
gennemføre en tidlig rekonstruktion, f.eks. 
når der er behov for en finansiel 
rekonstruktion, men virksomheden ellers er 
levedygtig. For at sikre, at parter har 
indflydelse på vedtagelsen af 
rekonstruktionsplaner i en grad, der står i 
forhold til deres interesser i virksomheden, 
bør den påkrævede majoritet baseres på 
størrelsen af kreditorers fordringer eller 
kapitalejernes interesser i en given klasse.

Or. en

Ændringsforslag 130
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) En rekonstruktionsplan bør altid 
erklæres vedtaget, hvis det påkrævede 
flertal i hver berørt klasse støtter planen, 
men en rekonstruktionsplan, der ikke 
støttes af det påkrævede flertal i hver berørt 
klasse, kan stadig stadfæstes af en retslig 

(28) En rekonstruktionsplan bør altid 
erklæres vedtaget, hvis det påkrævede 
flertal i hver berørt klasse støtter planen, 
men en rekonstruktionsplan, der ikke 
støttes af det påkrævede flertal i hver berørt 
klasse, kan stadig stadfæstes af en retslig 
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eller administrativ myndighed, hvis den 
støttes af mindst en berørt klasse af 
kreditorer, og klasser, der ikke samtykker, 
ikke behandles urimeligt i den foreslåede 
plan (den såkaldte "cross-class cram-
down"-mekanisme). Navnlig gælder det, at 
planen bør respektere reglen om absolut 
prioritet, der sikrer, at en klasse af 
kreditorer, der ikke samtykker, modtager 
fuld betaling, før en lavere prioriteret 
klasse kan modtage et beløb eller beholde 
eventuelle interesser i henhold til 
rekonstruktionsplanen. Reglen om absolut 
prioritet bør tjene som grundlag for 
værdifordelingen blandt kreditorerne i 
forbindelse med en rekonstruktion. Som en 
følge af reglen om absolut prioritet, kan 
ingen klasse af kreditorer i henhold til 
rekonstruktionsplanen modtage eller 
beholde økonomiske værdier eller ydelser, 
der overstiger det fulde beløb af klassens 
fordringer eller interesser. Reglen om 
absolut prioritet gør det muligt at 
bestemme, sammenholdt med 
kapitalstrukturen i den virksomhed, der er 
under rekonstruktion, værditildelingen til 
parterne i henhold til 
rekonstruktionsplanen på grundlag af 
virksomhedens værdi som en going 
concern.

eller administrativ myndighed, hvis den 
støttes af flertallet af klasser af kreditorer, 
og klasser, der ikke samtykker, ikke 
behandles urimeligt i den foreslåede plan
(den såkaldte "cross-class cram-down"-
mekanisme). Navnlig gælder det, at planen 
bør respektere reglen om absolut prioritet, 
der sikrer, at en klasse af kreditorer, der 
ikke samtykker, modtager fuld betaling, før 
en lavere prioriteret klasse kan modtage et
beløb eller beholde eventuelle interesser i 
henhold til rekonstruktionsplanen. Reglen 
om absolut prioritet bør tjene som grundlag 
for værdifordelingen blandt kreditorerne i 
forbindelse med en rekonstruktion. Som en 
følge af reglen om absolut prioritet, kan 
ingen klasse af kreditorer i henhold til 
rekonstruktionsplanen modtage eller 
beholde økonomiske værdier eller ydelser, 
der overstiger det fulde beløb af klassens 
fordringer eller interesser. Reglen om 
absolut prioritet gør det muligt at 
bestemme, sammenholdt med 
kapitalstrukturen i den virksomhed, der er 
under rekonstruktion, værditildelingen til 
parterne i henhold til 
rekonstruktionsplanen på grundlag af 
virksomhedens værdi som en going 
concern. For kreditorer er overholdelsen 
af reglen om absolut prioritet sikret 
gennem inddragelsen af den retslige eller 
administrative myndighed. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et andet 
antal af klasser som mindstekrav for 
godkendelse af rekonstruktionsplanen, så 
længe dette antal stadig udgør flertallet af 
klasser.

Or. ro

Ændringsforslag 131
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Samtidig med at beskytte 
aktionærernes og andre kapitalejeres 
legitime interesser bør medlemsstaterne 
sikre, at aktionærer ikke uretmæssigt kan 
blokere vedtagelsen af 
rekonstruktionsplaner, der vil kunne 
genskabe skyldners levedygtighed. For 
eksempel bør vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan ikke gøres betinget af 
en aftale mellem "out-of-the-money"-
kapitalejere, dvs. kapitalejere, der efter en 
værdiansættelse af virksomheden ikke ville 
modtage nogen betaling eller anden 
erstatning, hvis den normale rangordning 
af prioriterede fordringer i en likvidation 
blev anvendt. Medlemsstaterne kan benytte 
forskellige midler til at nå dette mål, f.eks. 
vælge ikke at give kapitalejere ret til at 
stemme om en rekonstruktionsplan. Når 
kapitalejere har ret til at stemme om en 
rekonstruktionsplan, bør en retslig eller 
administrativ myndighed imidlertid kunne 
stadfæste planen, uanset om en eller flere 
klasser af kapitalejere ikke samtykker, 
gennem en "cross-class cram-down"-
mekanisme. Der kan være behov for flere 
klasser af kapitalejere, når der findes 
forskellige klasser af kapitalandele med 
forskellige rettigheder. Kapitalejere i små 
og mellemstore virksomheder, der ikke 
blot er investorer, men ejere af 
virksomheden og bidrager til
virksomheden på andre måder, f.eks. med 
ledelsesekspertise, har muligvis ikke et 
incitament til at omstrukturere under 
sådanne forhold. Derfor bør "cross-class 
cram-down"-mekanismen være frivillig for 
den, der foreslår planen.

(29) Samtidig med at beskytte 
aktionærernes og andre kapitalejeres 
legitime interesser bør medlemsstaterne 
sikre, at aktionærer ikke uretmæssigt kan 
blokere vedtagelsen af 
rekonstruktionsplaner, der vil kunne 
genskabe skyldners levedygtighed eller 
lade de levedygtige dele af virksomheden 
blive videreført af en anden virksomhed 
efter overførslen. For eksempel bør 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan ikke 
gøres betinget af en aftale mellem "out-of-
the-money"-kapitalejere, dvs. kapitalejere, 
der efter en værdiansættelse af 
virksomheden ikke ville modtage nogen 
betaling eller anden erstatning, hvis den 
normale rangordning af prioriterede 
fordringer i en likvidation blev anvendt. 
Medlemsstaterne kan benytte forskellige 
midler til at nå dette mål, f.eks. vælge ikke 
at give kapitalejere ret til at stemme om en 
rekonstruktionsplan. Når kapitalejere har 
ret til at stemme om en 
rekonstruktionsplan, bør en retslig eller 
administrativ myndighed imidlertid kunne 
stadfæste planen, uanset om en eller flere 
klasser af kapitalejere ikke samtykker, 
gennem en "cross-class cram-down"-
mekanisme. Der kan være behov for flere 
klasser af kapitalejere, når der findes 
forskellige klasser af kapitalandele med 
forskellige rettigheder. Kapitalejere i små 
og mellemstore virksomheder, der ikke 
blot er investorer, men ejere af 
virksomheden og bidrager til 
virksomheden på andre måder, f.eks. med 
ledelsesekspertise, har muligvis ikke et 
incitament til at omstrukturere under 
sådanne forhold. Derfor bør "cross-class 
cram-down"-mekanismen være frivillig for 
den, der foreslår planen.

Or. en

Ændringsforslag 132
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Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) En rekonstruktionsplans succes kan 
ofte afhænge af, om der er finansielle 
ressourcer til rådighed til at støtte for det 
første virksomhedens drift under 
rekonstruktionsforhandlingerne og for det 
andet gennemførelsen af 
rekonstruktionsplanen efter stadfæstelsen 
heraf. Ny finansiering og midlertidig 
finansiering bør derfor være undtaget fra 
anfægtelsessøgsmål, der søger at erklære 
en sådan finansiering ugyldig, omstødelig 
eller ikke mulig at håndhæve som en 
handling til skade for kreditormassen i 
forbindelse med den efterfølgende 
insolvensbehandling. National 
insolvenslovgivning, der giver mulighed 
for anfægtelse, hvis og når skyldner bliver 
insolvent, eller som bestemmer, at nye 
långivere kan pådrage sig civilretlige, 
forvaltningsretlige eller strafferetlige 
sanktioner for kreditgivning til skyldnere i 
finansielle vanskeligheder, bringer 
adgangen til den finansiering, der er 
nødvendig for en vellykket forhandling om 
og gennemførelse af rekonstruktionsplanen 
i fare. I modsætning til ny finansiering, der 
bør stadfæstes af et retslig eller 
administrativ myndighed som led i en 
rekonstruktionsplan, ved parterne i 
forbindelse med tilrådighedsstillelse af 
midlertidig finansiering ikke, om planen i 
sidste ende vil blive stadfæstet eller ej. En 
begrænsning af midlertidig finansiering til 
de sager, hvor planen vedtages af 
kreditorer eller stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed, vil afskrække fra 
tilrådighedsstillelse af midlertidig 
finansiering. For at undgå potentielle 
misbrug er det kun finansiering, der er 
rimelig og umiddelbart nødvendig for 
fortsættelsen eller overlevelsen af 
skyldners virksomhed eller for at bevare 

(31) En rekonstruktionsplans succes kan 
ofte afhænge af, om der er finansielle 
ressourcer til rådighed til at støtte for det 
første virksomhedens drift under 
rekonstruktionsforhandlingerne og for det 
andet gennemførelsen af 
rekonstruktionsplanen efter stadfæstelsen 
heraf. Ny finansiering og midlertidig 
finansiering bør derfor være undtaget fra 
anfægtelsessøgsmål, der søger at erklære 
en sådan finansiering ugyldig, omstødelig 
eller ikke mulig at håndhæve som en 
handling til skade for kreditormassen i 
forbindelse med den efterfølgende 
insolvensbehandling. National 
insolvenslovgivning, der giver mulighed
for anfægtelse, hvis og når skyldner bliver 
insolvent, eller som bestemmer, at nye 
långivere kan pådrage sig civilretlige, 
forvaltningsretlige eller strafferetlige 
sanktioner for kreditgivning til skyldnere i 
finansielle vanskeligheder, bringer 
adgangen til den finansiering, der er 
nødvendig for en vellykket forhandling om 
og gennemførelse af rekonstruktionsplanen 
i fare. I modsætning til ny finansiering, der 
bør stadfæstes af et retslig eller 
administrativ myndighed som led i en 
rekonstruktionsplan, ved parterne i 
forbindelse med tilrådighedsstillelse af 
midlertidig finansiering ikke, om planen i 
sidste ende vil blive stadfæstet eller ej. En 
begrænsning af midlertidig finansiering til 
de sager, hvor planen vedtages af 
kreditorer eller stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed, vil afskrække fra 
tilrådighedsstillelse af midlertidig 
finansiering. For at undgå potentielle 
misbrug er det kun finansiering, der er 
rimelig og umiddelbart nødvendig for 
fortsættelsen eller overlevelsen af 
skyldners virksomhed eller for at bevare 
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eller forøge virksomhedens værdi i 
afventning af planens stadfæstelse, der bør 
beskyttes. Beskyttelse mod 
anfægtelsessøgsmål og beskyttelse mod 
personlig hæftelse er minimumsgarantier, 
der indrømmes ved midlertidig finansiering 
og ny finansiering. For at opmuntre nye 
långivere til at tage den øgede risiko ved 
at investere i en levedygtig skyldner i 
finansielle vanskeligheder kan der 
imidlertid være behov for endnu andre 
incitamenter som f.eks. at prioritere 
finansiering højere end usikrede 
fordringer i forbindelse med en senere 
insolvensprocedure.

eller forøge virksomhedens værdi i 
afventning af planens stadfæstelse, der bør 
beskyttes. Beskyttelse mod 
anfægtelsessøgsmål og beskyttelse mod 
personlig hæftelse er minimumsgarantier, 
der indrømmes ved midlertidig finansiering 
og ny finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 133
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Interesserede berørte parter bør 
have mulighed for at klage over en 
afgørelse om stadfæstelse af en 
rekonstruktionsplan. For imidlertid at sikre, 
at planen er effektiv, mindske 
usikkerheden og forhindre unødige 
forsinkelser bør klager ikke have 
opsættende virkning for gennemførelsen af 
rekonstruktionsplanen. Når det fastslås, at 
minoritetskreditorer har lidt uberettiget 
skade under planen, bør medlemsstaterne 
som et alternativ til ophævelse af planen 
overveje muligheden for at yde økonomisk 
kompensation til de afvisende kreditorer, 
som skal betales af skyldneren eller de 
kreditorer, der stemte for planen.

(32) Interesserede berørte parter bør 
have mulighed for at klage over en 
afgørelse om stadfæstelse af en 
rekonstruktionsplan. For imidlertid at sikre, 
at planen er effektiv, mindske 
usikkerheden og forhindre unødige 
forsinkelser bør klager ikke have 
opsættende virkning for gennemførelsen af 
rekonstruktionsplanen. Når det fastslås, at 
minoritetskreditorer har lidt uberettiget 
skade under planen, bør medlemsstaterne 
som et alternativ til ophævelse af planen 
overveje muligheden for at yde økonomisk 
kompensation til de afvisende kreditorer, 
som skal betales af skyldneren eller de 
kreditorer, der stemte for planen med 
undtagelse af arbejdstagerklassen.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Arbejdstagerne bør indrømmes 
fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under 
procedurerne for forebyggende 
rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig 
ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i 
henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, 
Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende 
information og høring af arbejdstagere i 
henhold til den nationale lovgivning til 
gennemførelse af ovennævnte direktiver 
forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer 
forpligtelsen til at informere og høre 
arbejdstagernes repræsentanter om 
beslutninger om at anvende en ramme for 
forebyggende rekonstruktion i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre 
arbejdstagere et passende 
beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i 
princippet udelukke arbejdstagernes 
tilgodehavender som defineret i direktiv 
2008/94/EF fra en eventuel suspension af 
kreditforfølgning, uanset om disse 
tilgodehavender er opstået før eller efter 
bevillingen af suspensionen. En sådan 
suspension bør kun tillades for de beløb og 
den periode, hvor betalingen af sådanne 
tilgodehavender reelt garanteres på anden 
vis i henhold til national ret. Hvis 
medlemsstaterne udvider dækningen af 
garantien for betaling af arbejdstageres 
tilgodehavender som fastsat i direktiv 
2008/94/EF til procedurer for 
forebyggende rekonstruktion efter dette 
direktiv, er det ikke længere berettiget at 
udelukke arbejdstagernes tilgodehavender 

(34) Arbejdstagerne bør indrømmes 
fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under 
procedurerne for forebyggende 
rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig 
ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i 
henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68, 
Rådets direktiv 2001/23/EF69, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF70, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF72. Forpligtelserne vedrørende 
information og høring af arbejdstagere i 
henhold til den nationale lovgivning til 
gennemførelse af ovennævnte direktiver 
forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer 
forpligtelsen til at informere og høre 
arbejdstagernes repræsentanter om 
beslutninger om at anvende en ramme for 
forebyggende rekonstruktion i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre 
arbejdstagere et passende 
beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i 
princippet pålægges at udelukke 
arbejdstagernes tilgodehavender fra en 
eventuel suspension af kreditforfølgning, 
uanset om disse tilgodehavender er opstået 
før eller efter bevillingen af suspensionen. 
En sådan suspension bør kun tillades for de 
beløb og den periode, hvor betalingen af 
sådanne tilgodehavender reelt garanteres 
på samme niveau på anden vis i henhold 
til national ret. Hvis der i henhold til 
national ret gælder begrænsninger af 
garantiinstitutionernes ansvar med hensyn 
til enten garantiens længde eller det beløb, 
der udbetales til arbejdstagere, bør 
arbejdstagere have mulighed for at 
håndhæve deres fordringer i forhold til 
arbejdsgiveren, selv under en suspension.
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suspensionen, eftersom de dækkes af 
garantien. Hvis der i henhold til national 
ret gælder begrænsninger af 
garantiinstitutionernes ansvar med hensyn 
til enten garantiens længde eller det beløb, 
der udbetales til arbejdstagere, bør 
arbejdstagere have mulighed for at 
håndhæve deres fordringer i forhold til 
arbejdsgiveren, selv under en suspension.

_________________ _________________

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16).

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 
23.3.2002, s. 29).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af
23.3.2002, s. 29).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 
28.10.2008, s. 36).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 
28.10.2008, s. 36).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne (EUT L 
122 af 16.5.2009, s. 28).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne (EUT L 
122 af 16.5.2009, s. 28).

Or. en
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Begrundelse

Da suspensionen er knyttet til rekonstruktionsplanen og ikke til insolvensproceduren, bør 
udelukkelsen af arbejdstagernes tilgodehavender fra enhver suspension sikres mere bredt i 
forhold til det, der er fastsat i direktiv 2008/94/EF.

Ændringsforslag 135
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Arbejdstagerne bør indrømmes 
fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under 
procedurerne for forebyggende 
rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig 
ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i 
henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68 , 
Rådets direktiv 2001/23/EF69 , Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF70 , Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF72 . Forpligtelserne vedrørende 
information og høring af arbejdstagere i 
henhold til den nationale lovgivning til 
gennemførelse af ovennævnte direktiver 
forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer 
forpligtelsen til at informere og høre 
arbejdstagernes repræsentanter om 
beslutninger om at anvende en ramme for 
forebyggende rekonstruktion i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre 
arbejdstagere et passende 
beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i 
princippet udelukke arbejdstagernes 
tilgodehavender som defineret i direktiv 
2008/94/EF fra en eventuel suspension af 
kreditforfølgning, uanset om disse 
tilgodehavender er opstået før eller efter 
bevillingen af suspensionen. En sådan 
suspension bør kun tillades for de beløb og 
den periode, hvor betalingen af sådanne 
tilgodehavender reelt garanteres på anden 

(34) Arbejdstagerne bør indrømmes 
fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under 
procedurerne for forebyggende 
rekonstruktion og deres ret til information 
bør på ingen måde begrænses. Dette 
direktiv bør navnlig ikke berøre 
arbejdstagernes rettigheder i henhold til 
Rådets direktiv 98/59/EF68 , Rådets 
direktiv 2001/23/EF69 , Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF70 , Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF72 . Forpligtelserne vedrørende 
information og høring af arbejdstagere i 
henhold til den nationale lovgivning til 
gennemførelse af ovennævnte direktiver 
forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer 
forpligtelsen til at informere og høre
arbejdstagernes repræsentanter om 
beslutninger om at anvende en ramme for 
forebyggende rekonstruktion i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre 
arbejdstagere et passende 
beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i 
princippet udelukke arbejdstagernes 
tilgodehavender som defineret i direktiv 
2008/94/EF fra en eventuel suspension af 
kreditforfølgning, uanset om disse 
tilgodehavender er opstået før eller efter 
bevillingen af suspensionen. En sådan 
suspension bør kun tillades for de beløb og 
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vis i henhold til national ret. Hvis 
medlemsstaterne udvider dækningen af 
garantien for betaling af arbejdstageres 
tilgodehavender som fastsat i direktiv 
2008/94/EF til procedurer for 
forebyggende rekonstruktion efter dette 
direktiv, er det ikke længere berettiget at 
udelukke arbejdstagernes tilgodehavender 
suspensionen, eftersom de dækkes af 
garantien. Hvis der i henhold til national 
ret gælder begrænsninger af 
garantiinstitutionernes ansvar med hensyn 
til enten garantiens længde eller det beløb, 
der udbetales til arbejdstagere, bør 
arbejdstagere have mulighed for at 
håndhæve deres fordringer i forhold til 
arbejdsgiveren, selv under en suspension.

den periode, hvor betalingen af sådanne 
tilgodehavender reelt garanteres på anden 
vis i henhold til national ret. Hvis 
medlemsstaterne udvider dækningen af 
garantien for betaling af arbejdstageres 
tilgodehavender som fastsat i direktiv 
2008/94/EF til procedurer for 
forebyggende rekonstruktion efter dette 
direktiv, er det ikke længere berettiget at 
udelukke arbejdstagernes tilgodehavender 
suspensionen, eftersom de dækkes af 
garantien. Hvis der i henhold til national 
ret gælder begrænsninger af 
garantiinstitutionernes ansvar med hensyn 
til enten garantiens længde eller det beløb, 
der udbetales til arbejdstagere, bør 
arbejdstagere have mulighed for at 
håndhæve deres fordringer i forhold til 
arbejdsgiveren, selv under en suspension.

_________________ _________________

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16).

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 
23.3.2002, s. 29).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 
23.3.2002, s. 29).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 
28.10.2008, s. 36).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 
28.10.2008, s. 36).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
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procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne (EUT L 
122 af 16.5.2009, s. 28).

procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne (EUT L 
122 af 16.5.2009, s. 28).

Or. ro

Ændringsforslag 136
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Arbejdstagerne bør indrømmes 
fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under 
procedurerne for forebyggende 
rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig 
ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i 
henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68 , 
Rådets direktiv 2001/23/EF69 , Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF70 , Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF72 . Forpligtelserne vedrørende 
information og høring af arbejdstagere i 
henhold til den nationale lovgivning til 
gennemførelse af ovennævnte direktiver 
forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer 
forpligtelsen til at informere og høre 
arbejdstagernes repræsentanter om 
beslutninger om at anvende en ramme for 
forebyggende rekonstruktion i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre 
arbejdstagere et passende
beskyttelsesniveau bør medlemsstaterne i 
princippet udelukke arbejdstagernes 
tilgodehavender som defineret i direktiv 
2008/94/EF fra en eventuel suspension af 
kreditforfølgning, uanset om disse 
tilgodehavender er opstået før eller efter 
bevillingen af suspensionen. En sådan 
suspension bør kun tillades for de beløb og 
den periode, hvor betalingen af sådanne 

(34) Arbejdstagerne bør indrømmes 
fuldstændig arbejdsretlig beskyttelse under 
procedurerne for forebyggende 
rekonstruktion. Dette direktiv bør navnlig 
ikke berøre arbejdstagernes rettigheder i 
henhold til Rådets direktiv 98/59/EF68 , 
Rådets direktiv 2001/23/EF69 , Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF70 , Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/94/EF71 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF72 . Forpligtelserne vedrørende 
information og høring af arbejdstagere i 
henhold til den nationale lovgivning til 
gennemførelse af ovennævnte direktiver 
forbliver helt uforandrede. Dette inkluderer 
forpligtelsen til at informere og høre 
arbejdstagernes repræsentanter om 
beslutninger om at anvende en ramme for
forebyggende rekonstruktion i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF. Grundet behovet for at sikre 
arbejdstagere et højt beskyttelsesniveau 
bør medlemsstaterne i princippet udelukke 
arbejdstagernes tilgodehavender som 
defineret i direktiv 2008/94/EF fra en 
eventuel suspension af kreditforfølgning, 
uanset om disse tilgodehavender er opstået 
før eller efter bevillingen af suspensionen. 
En sådan suspension bør kun tillades for de 
beløb og den periode, hvor betalingen af 
sådanne tilgodehavender reelt garanteres 
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tilgodehavender reelt garanteres på anden 
vis i henhold til national ret. Hvis 
medlemsstaterne udvider dækningen af 
garantien for betaling af arbejdstageres 
tilgodehavender som fastsat i direktiv 
2008/94/EF til procedurer for 
forebyggende rekonstruktion efter dette 
direktiv, er det ikke længere berettiget at 
udelukke arbejdstagernes tilgodehavender 
suspensionen, eftersom de dækkes af 
garantien. Hvis der i henhold til national 
ret gælder begrænsninger af 
garantiinstitutionernes ansvar med hensyn 
til enten garantiens længde eller det beløb, 
der udbetales til arbejdstagere, bør 
arbejdstagere have mulighed for at 
håndhæve deres fordringer i forhold til 
arbejdsgiveren, selv under en suspension.

på anden vis i henhold til national ret. Hvis 
medlemsstaterne udvider dækningen af 
garantien for betaling af arbejdstageres 
tilgodehavender som fastsat i direktiv 
2008/94/EF til procedurer for 
forebyggende rekonstruktion efter dette 
direktiv, er det ikke længere berettiget at 
udelukke arbejdstagernes tilgodehavender 
suspensionen, eftersom de dækkes af 
garantien. Hvis der i henhold til national 
ret gælder begrænsninger af 
garantiinstitutionernes ansvar med hensyn 
til enten garantiens længde eller det beløb, 
der udbetales til arbejdstagere, bør 
arbejdstagere have ret til at håndhæve 
deres fordringer i forhold til 
arbejdsgiveren, selv under en suspension.

_________________ _________________

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16).

68 Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

69 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 
23.3.2002, s. 29).

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af
23.3.2002, s. 29).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 
28.10.2008, s. 36).

71 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/94/EF af 22. oktober 2008 om 
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 
28.10.2008, s. 36).

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og 

72 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og 
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fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne (EUT L 
122 af 16.5.2009, s. 28).

fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne (EUT L 
122 af 16.5.2009, s. 28).

Or. ro

Ændringsforslag 137
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, 
Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter skal tilstilles 
alle dokumenter og oplysninger om den 
foreslåede rekonstruktionsplan, så de har 
mulighed for at foretage en 
tilbundsgående vurdering af de forskellige 
mulige scenarier. Arbejdstagerne og 
arbejdstagerrepræsentanterne skal 
desuden have mulighed for at være aktivt 
involveret i alle konsultations- og 
godkendelsesfaser i forbindelse med 
fastlæggelsen af planen, og de bør sikres 
adgang til rådgivning i forbindelse med 
rekonstruktionen.

Or. en

Ændringsforslag 138
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Når en rekonstruktion medfører 
overførsel af en del af en virksomhed eller 
bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der 
følger af en arbejdskontrakt eller et 
arbejdsforhold, herunder navnlig retten til 

(35) Når en rekonstruktion medfører 
overførsel af en del af en virksomhed eller 
bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der 
følger af en arbejdskontrakt eller et 
arbejdsforhold, herunder navnlig retten til 
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løn, varetages i overensstemmelse med 
artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, jf. dog 
de særlige regler, der finder anvendelse i 
tilfælde af insolvensbehandling i henhold 
til direktivets artikel 5, og de muligheder, 
der følger af artikel 5, stk. 2, i det 
pågældende direktiv. Desuden og med 
forbehold af retten til information og 
høring, herunder om beslutninger, der kan 
medføre betydelige ændringer i 
arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige 
forhold med henblik på at nå en aftale om 
sådanne beslutninger, der er garanteret ved 
direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der 
berøres af rekonstruktionsplanen have ret 
til at stemme om planen. Med henblik på 
afstemningen om en rekonstruktionsplan 
kan medlemsstaterne beslutte at placere 
arbejdstagerne i en anden klasse end andre 
kreditorer.

løn, varetages i overensstemmelse med 
artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, omend 
det kun bør være muligt at anvende artikel 
5 i nævnte direktiv i tilfælde af insolvens, 
men ikke i tilfælde af en 
rekonstruktionsplan. Desuden og med 
forbehold af retten til information og 
høring, herunder om beslutninger, der kan 
medføre betydelige ændringer i 
arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige 
forhold med henblik på at nå en aftale om 
sådanne beslutninger, der er garanteret ved 
direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der 
berøres af rekonstruktionsplanen have ret 
til at stemme om den, og deres 
godkendelse bør være bindende, hvad 
angår planens bekræftelse. Med henblik 
på afstemningen om en 
rekonstruktionsplan bør medlemsstaterne 
placere arbejdstagerne i en anden klasse 
end andre kreditorer og sikre, at denne 
klasse gives fortrinsret.

Or. en

Begrundelse

Artikel 5 i direktiv 2001/23/EF finder anvendelse, såfremt overdrageren gennemgår en 
konkursbehandling eller enhver tilsvarende insolvensbehandling, der er indledt med henblik 
på at likvidere aktiverne, og den kan ikke anvendes i tilfælde af en rekonstruktionsplan.

Ændringsforslag 139
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Når en rekonstruktion medfører 
overførsel af en del af en virksomhed eller 
bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der 
følger af en arbejdskontrakt eller et 
arbejdsforhold, herunder navnlig retten til 
løn, varetages i overensstemmelse med 
artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, jf. dog 
de særlige regler, der finder anvendelse i 

(35) Når en rekonstruktion medfører 
overførsel af en del af en virksomhed eller 
bedrift, bør de arbejdstagerrettigheder, der 
følger af en arbejdskontrakt eller et 
arbejdsforhold, herunder navnlig retten til 
løn, varetages i overensstemmelse med 
artikel 3 og 4 i direktiv 2001/23/EF, jf. dog 
de særlige regler, der finder anvendelse i 
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tilfælde af insolvensbehandling i henhold 
til direktivets artikel 5, og de muligheder, 
der følger af artikel 5, stk. 2, i det 
pågældende direktiv. Desuden og med 
forbehold af retten til information og 
høring, herunder om beslutninger, der kan 
medføre betydelige ændringer i 
arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige 
forhold med henblik på at nå en aftale om 
sådanne beslutninger, der er garanteret ved 
direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der 
berøres af rekonstruktionsplanen have ret 
til at stemme om planen. Med henblik på 
afstemningen om en rekonstruktionsplan 
kan medlemsstaterne beslutte at placere 
arbejdstagerne i en anden klasse end andre 
kreditorer.

tilfælde af insolvensbehandling i henhold 
til direktivets artikel 5, og de muligheder, 
der følger af artikel 5, stk. 2, i det 
pågældende direktiv. Desuden og med 
forbehold af retten til information og 
høring, herunder om beslutninger, der kan 
medføre betydelige ændringer i 
arbejdstilrettelæggelsen og kontraktlige 
forhold med henblik på at nå en aftale om 
sådanne beslutninger, der er garanteret ved 
direktiv 2002/14/EF, bør arbejdstagere, der 
berøres af rekonstruktionsplanen have ret 
til at stemme om planen. Med henblik på 
afstemningen om en rekonstruktionsplan 
bør medlemsstaterne placere 
arbejdstagerne i en anden klasse end andre 
kreditorer.

Or. en

Ændringsforslag 140
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Der bør i fuld udstrækning 
redegøres for enhver foreslået 
rekonstruktion over for arbejdstagernes 
repræsentanter, som skal modtage 
information om de foreslåede 
rekonstruktioner, således at de kan 
foretage en tilbundsgående vurdering og, 
om nødvendigt, forberede sig på 
høringer.1a

_________________

1a Vedtagen tekst P7_TA(2013)0005 
Information og høring af arbejdstagere,
foregribelse og styring af 
rekonstruktioner

Or. en
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Ændringsforslag 141
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) De forskellige muligheder for en ny 
chance i medlemsstaterne kan tilskynde 
overforgældede iværksættere til at flytte 
mellem medlemsstaterne for at drage fordel 
af kortere gældssaneringsperioder eller 
gunstigere betingelser for afvikling, hvilket 
fører til yderligere juridisk usikkerhed og 
yderligere omkostninger for kreditorer, når 
de skal inddrive deres fordringer. 
Virkningerne af en konkurs, især den deraf 
følgende stigmatisering, dens juridiske 
konsekvenser såsom udelukkelse af 
iværksættere fra at optage og drive 
erhvervsvirksomhed og den fortsat 
manglende betalingsevne, afholder mange 
fra at etablere sig som iværksættere eller 
søge at opnå en ny chance, selv om alt 
tyder på, at der er større chancer for, at en 
iværksætter, der er gået konkurs en gang, 
får bedre held med sig anden gang. Der bør 
derfor tages skridt til at mindske de 
negative virkninger af overgældsætning og 
konkurs for iværksættere, især ved at 
muliggøre en fuldstændig sanering af gæld 
efter en vis tid og ved at begrænse 
varigheden af forbud mod udøvelse af 
erhvervsvirksomhed udstedt i forbindelse 
med skyldnerens overgældsætning.

(37) De forskellige muligheder for en ny 
chance i medlemsstaterne kan tilskynde 
overforgældede iværksættere til at flytte 
mellem medlemsstaterne for at drage fordel 
af kortere gældssaneringsperioder eller 
gunstigere betingelser for afvikling, hvilket 
fører til yderligere juridisk usikkerhed og 
yderligere omkostninger for kreditorer, når 
de skal inddrive deres fordringer. 
Virkningerne af en konkurs, især den deraf 
følgende stigmatisering, dens juridiske 
konsekvenser såsom udelukkelse af 
iværksættere fra at optage og drive 
erhvervsvirksomhed og den fortsat 
manglende betalingsevne, afholder mange 
fra at etablere sig som iværksættere eller 
søge at opnå en ny chance, selv om alt 
tyder på, at der er større chancer for, at en 
iværksætter, der er gået konkurs en gang, 
får bedre held med sig anden gang. Der bør 
derfor tages skridt til at mindske de 
negative virkninger af overgældsætning og 
konkurs for iværksættere, især ved at 
muliggøre en fuldstændig sanering af gæld 
efter en vis tid, hvor de har gennemgået 
en insolvensprocedure, og ved at begrænse 
varigheden af forbud mod udøvelse af 
erhvervsvirksomhed udstedt i forbindelse 
med skyldnerens overgældsætning.

Or. ro

Ændringsforslag 142
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til direktiv
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) En fuldstændig gældssanering eller 
en ophævelse af forbuddet efter et kort 
tidsrum er ikke berettiget i alle tilfælde, 
f.eks. i sager, hvor skyldner er uhæderlig 
eller har handlet i ond tro. Medlemsstaterne 
bør forsyne retslige og administrative 
myndigheder med klare retningslinjer for, 
hvordan det bedømmes, om en iværksætter 
er hæderlig. Når de eksempelvis fastslår, 
om skyldner var uhæderlig, kan retslige og 
administrative myndigheder tage hensyn til 
forhold såsom gældens karakter og 
omfang, hvornår gælden opstod, hvilke 
anstrengelser skyldner har gjort for at 
betale sin gæld og opfylde retlige krav, 
herunder krav om offentlig tilladelse og 
korrekt bogføring, og om skyldner har 
handlet på en måde, der forhindrer 
foranstaltninger fra kreditorernes side. 
Forbud mod udøvelse af 
erhvervsvirksomhed kan vare længere eller 
på ubestemt tid i situationer, hvor 
iværksætteren udøver visse erhverv, der 
betragtes som følsomme i den pågældende 
medlemsstat, eller hvor vedkommende er 
dømt for strafbare handlinger. I sådanne 
tilfælde vil det være muligt for 
iværksættere at drage fordel af en 
gældssanering, men de vil stadig være 
udelukket fra at udøve en bestemt 
profession i længere tid eller ubestemt tid.

(38) En fuldstændig gældssanering eller 
en ophævelse af forbuddet efter et kort 
tidsrum, også efter gennemførelse af en 
insolvensbehandling, er ikke berettiget i 
alle tilfælde, f.eks. i sager, hvor skyldner er 
uhæderlig eller har handlet i ond tro. 
Medlemsstaterne bør forsyne retslige og 
administrative myndigheder med klare 
retningslinjer for, hvordan det bedømmes, 
om en iværksætter er hæderlig. Når de 
eksempelvis fastslår, om skyldner var 
uhæderlig, kan retslige og administrative 
myndigheder tage hensyn til forhold såsom 
gældens karakter og omfang, hvornår 
gælden opstod, hvilke anstrengelser 
skyldner har gjort for at betale sin gæld og 
opfylde retlige krav, herunder krav om 
offentlig tilladelse og korrekt bogføring, og 
om skyldner har handlet på en måde, der 
forhindrer foranstaltninger fra 
kreditorernes side. Forbud mod udøvelse af 
erhvervsvirksomhed kan vare længere eller 
på ubestemt tid i situationer, hvor 
iværksætteren udøver visse erhverv, der 
betragtes som følsomme i den pågældende 
medlemsstat, eller hvor vedkommende er 
dømt for strafbare handlinger. I sådanne 
tilfælde vil det være muligt for 
iværksættere at drage fordel af en 
gældssanering, men de vil stadig være 
udelukket fra at udøve en bestemt 
profession i længere tid eller ubestemt tid.

Or. de

Ændringsforslag 143
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er nødvendigt at fastholde og 
øge gennemsigtigheden og 

(39) Specialiserede 
insolvensbehandlere og dommere samt 
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forudsigeligheden i procedurerne med 
hensyn til levering af resultater, der er 
gunstige for bevarelsen af virksomheder og 
for at give iværksættere en ny chance, eller 
som muliggør en effektiv likvidation af 
ikke-levedygtige virksomheder. Det er 
også nødvendigt at afkorte de 
uforholdsmæssigt lange 
insolvensprocedurer i mange 
medlemsstater, der resulterer i juridisk 
usikkerhed for kreditorer og investorer og 
lave inddrivelsesprocenter. Endelig gælder 
det, at i betragtning af de forstærkede 
samarbejdsmekanismer mellem retter og 
insolvensbehandlere i grænseoverskridende 
sager, der blev indført ved forordning (EU) 
2015/848, bør alle de involverede aktørers 
faglighed højnes til ensartet niveau i hele 
Unionen. For at nå disse mål bør 
medlemsstaterne sikre, at medlemmerne af 
retslige og administrative organer er 
korrekt uddannede og har specialviden og 
erfaringer inden for spørgsmål vedrørende 
insolvens. En sådan specialisering af 
medlemmer af retsvæsenet bør gøre det 
muligt at træffe hurtige afgørelser med 
potentielt betydelige økonomiske og 
sociale konsekvenser og bør ikke betyde, at 
disse medlemmer af retsvæsenet 
udelukkende skal behandle sager 
vedrørende rekonstruktion, insolvens og en 
ny chance. Et effektivt middel til at nå 
dette mål kunne eksempelvis være 
oprettelse af specialiserede domstole eller 
domstolskamre i henhold til den nationale 
lovgivning om retsvæsenets organisation.

adgang til digitale værktøjer kan i høj 
grad bidrage til at forkorte procedurerne, 
sænke omkostningerne og forbedre 
bistands- og tilsynskvaliteten. Det er 
nødvendigt at fastholde og øge 
gennemsigtigheden og forudsigeligheden i 
procedurerne med hensyn til levering af 
resultater, der er gunstige for bevarelsen af 
virksomheder og for at give ærlige
iværksættere en ny chance, eller som 
muliggør en effektiv og hurtig likvidation 
af ikke-levedygtige virksomheder. Det er 
også nødvendigt at afkorte de 
uforholdsmæssigt lange 
insolvensprocedurer i mange 
medlemsstater, der resulterer i juridisk 
usikkerhed for kreditorer og investorer og 
lave inddrivelsesprocenter. Med hensyn til 
afkortning af de uforholdsmæssigt lange 
insolvensprocedurer er det også 
nødvendigt at indføre nye digitale 
kommunikationsmidler i sådanne 
procedurer. Endelig gælder det, at i 
betragtning af de forstærkede 
samarbejdsmekanismer mellem retter og 
insolvensbehandlere i grænseoverskridende 
sager, der blev indført ved forordning (EU) 
2015/848, bør alle de involverede aktørers 
faglighed og specialisering højnes til 
ensartet niveau i hele Unionen. For at nå 
disse mål bør medlemsstaterne sikre, at 
medlemmerne af retslige og administrative 
organer er korrekt uddannede og har 
specialviden og erfaringer inden for 
spørgsmål vedrørende insolvens. En sådan 
specialisering af medlemmer af 
retsvæsenet bør gøre det muligt at træffe 
hurtige afgørelser med potentielt 
betydelige økonomiske og sociale 
konsekvenser og bør ikke betyde, at disse 
medlemmer af retsvæsenet udelukkende 
skal behandle sager vedrørende 
rekonstruktion, insolvens og en ny chance. 
Et effektivt middel til at nå dette mål kunne 
eksempelvis være oprettelse af 
specialiserede domstole eller 
domstolskamre i henhold til den nationale 
lovgivning om retsvæsenets organisation.
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Or. ro

Ændringsforslag 144
Emil Radev

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Medlemsstaterne bør også sikre, at 
personer, der beskæftiger sig med 
rekonstruktion, insolvensbehandling og en 
ny chance, og som udpeges af retslige eller 
administrative myndigheder, er korrekt 
uddannet og kontrolleres i forbindelse med 
udførelsen af deres opgaver, og at de 
udpeges på åben vis med tanke på behovet 
for at sikre effektive procedurer, og at de 
udfører deres opgaver med integritet. 
Sådanne personer bør også overholde 
frivillige adfærdskodekser, der tjener til at 
sikre et passende kvalifikations- og 
uddannelsesniveau, gennemsigtighed 
omkring deres opgaver og regler for deres 
aflønning, tegning af en 
erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og 
reguleringsmekanismer, der bør omfatte en 
passende og effektiv ordning for 
sanktionering af personer, der har svigtet 
deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, 
uden at der i princippet er behov for at 
skabe nye professioner eller 
kvalifikationer.

(40) Medlemsstaterne bør også sikre, at 
personer, der beskæftiger sig med 
rekonstruktion, insolvensbehandling og en 
ny chance, og som udpeges af retslige eller 
administrative myndigheder, er korrekt 
uddannet og kontrolleres i forbindelse med 
udførelsen af deres opgaver, og at de 
udpeges på åben vis med tanke på behovet 
for at sikre effektive procedurer, og at de 
udfører deres opgaver med integritet. 
Sådanne personer bør også overholde 
frivillige adfærdskodekser, der tjener til at 
sikre et passende kvalifikations- og 
uddannelsesniveau, gennemsigtighed 
omkring deres opgaver og regler for deres 
aflønning, tegning af en 
erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og 
reguleringsmekanismer, der bør omfatte en 
passende og effektiv ordning for 
sanktionering af personer, der har svigtet 
deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, 
uden at der i princippet er behov for at 
skabe nye professioner eller 
kvalifikationer. Medlemsstaterne bør 
sikre, at oplysninger om de administrative 
myndigheder, der fører tilsyn eller kontrol 
med bobehandlere inden for 
rekonstruktion, insolvens og muligheden 
for en ny chance, er offentligt 
tilgængelige.

Or. bg

Ændringsforslag 145
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada
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Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Medlemsstaterne bør også sikre, at 
personer, der beskæftiger sig med 
rekonstruktion, insolvensbehandling og en 
ny chance, og som udpeges af retslige eller 
administrative myndigheder, er korrekt 
uddannet og kontrolleres i forbindelse med 
udførelsen af deres opgaver, og at de 
udpeges på åben vis med tanke på behovet 
for at sikre effektive procedurer, og at de 
udfører deres opgaver med integritet. 
Sådanne personer bør også overholde 
frivillige adfærdskodekser, der tjener til at 
sikre et passende kvalifikations- og 
uddannelsesniveau, gennemsigtighed
omkring deres opgaver og regler for deres 
aflønning, tegning af en 
erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og 
reguleringsmekanismer, der bør omfatte en 
passende og effektiv ordning for 
sanktionering af personer, der har svigtet 
deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, 
uden at der i princippet er behov for at 
skabe nye professioner eller 
kvalifikationer.

(40) Medlemsstaterne bør også sikre, at 
personer, der beskæftiger sig med 
rekonstruktion, insolvensbehandling og en 
ny chance, og som udpeges af retslige eller 
administrative myndigheder, er korrekt 
uddannet og kontrolleres i forbindelse med 
udførelsen af deres opgaver, og at de 
udpeges på åben vis med tanke på behovet 
for at sikre effektive procedurer, og at de 
udfører deres opgaver med integritet med 
henblik på, at hovedformålet er at 
genoprette virksomhedens levedygtighed. 
Sådanne personer bør være redningsfolk 
og ikke likvidatorer, og de bør også holde 
sig til en professionel adfærdskodeks for 
at garantere et passende kvalifikations- og 
uddannelsesniveau, sikre gennemsigtighed 
omkring deres opgaver og regler for deres 
aflønning, tegning af en 
erhvervsansvarsforsikring samt tilsyns- og 
reguleringsmekanismer, der bør omfatte en 
passende og effektiv ordning for 
sanktionering af personer, der har svigtet 
deres opgaver. Sådanne standarder kan nås, 
uden at der i princippet er behov for at 
skabe nye professioner eller 
kvalifikationer.

Or. pt

Ændringsforslag 146
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Det er vigtigt at samle pålidelige 
data om resultaterne af rekonstruktions-, 
insolvens- og gældsafviklingsprocedurer 

(42) Det er vigtigt at samle pålidelige 
data om resultaterne af rekonstruktions-, 
insolvens- og gældsafviklingsprocedurer 
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for at kunne overvåge gennemførelsen og 
anvendelsen af dette direktiv. Derfor bør 
medlemsstaterne indsamle og aggregere 
data, der er tilstrækkeligt detaljerede til at 
muliggøre en nøjagtig vurdering af, 
hvordan direktivet fungerer i praksis.

for at kunne overvåge gennemførelsen og 
anvendelsen af dette direktiv. Derfor bør 
medlemsstaterne intensivere deres indsats 
for at indsamle, aggregere og levere disse
data til Kommissionen, hvorved de bør 
blive tilstrækkeligt detaljerede til at 
muliggøre en nøjagtig vurdering af, 
hvordan direktivet fungerer i praksis.

Or. pt

Ændringsforslag 147
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Kommissionen vurderer en 
undersøgelse om gennemførelsen af dette 
direktiv og forelægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget af et forslag til nye retsakter for 
at styrke den retlige ramme for 
rekonstruktion, insolvensbehandling, 
gældssanering og ordninger for en ny 
chance. Vurderingen skal ikke kun 
fokusere på den materielle genoprettelse, 
men også om solvensen og genoprettelsen 
af rentabiliteten. Der bør rettes særlig 
opmærksomhed på konsekvenserne for 
små og mellemstore virksomheder.

Or. pt

Ændringsforslag 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE613.399v02-00 56/155 AM\1139445DA.docx

DA

(46a) Arbejdstagerne bør under ingen 
omstændigheder bære byrden af 
rekonstruktions-, insolvens- og 
gældssaneringsprocedurer, og deres 
tilgodehavender (f.eks. ubetalte 
lønninger), bør altid indfries først. For at 
sikre kontinuiteten i produktionen og 
beskæftigelsen og for bedre at kunne 
bekæmpe taktiske eller svigagtige 
handlinger fra ledelsens side bør også 
arbejdstagerne informeres og høres i den 
indledende fase af rekonstruktions-, 
insolvens- og gældssaneringsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 149
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) procedurer for forebyggende 
rekonstruktion af en skyldner i økonomiske 
vanskeligheder med sandsynlighed for 
insolvens

a) hurtige procedurer for 
forebyggende rekonstruktion af en 
skyldner i økonomiske vanskeligheder med 
sandsynlighed for insolvens og en reel 
mulighed for at redde virksomheden fra 
insolvens

Or. ro

Ændringsforslag 150
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) procedurer for forebyggende 
rekonstruktion af en skyldner i økonomiske 
vanskeligheder med sandsynlighed for 
insolvens

a) procedurer for forebyggende 
rekonstruktion af en skyldner i økonomiske 
vanskeligheder, herunder med 
sandsynlighed for insolvens



AM\1139445DA.docx 57/155 PE613.399v02-00

DA

Or. en

Begrundelse

Forebyggende rekonstruktion bør også være tilgængelig ud over risikoen for insolvens.

Ændringsforslag 151
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) foranstaltninger til at øge 
effektiviteten af procedurerne i litra a) og 
b) samt af insolvensprocedurerne.

c) foranstaltninger til at øge 
effektiviteten af procedurerne i litra a) og 
b).

Or. en

Ændringsforslag 152
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gældsatte iværksætteres og 
direktørers forpligtelser over for 
kreditorer, arbejdstagere, aktionærer, 
andre interessenter og den eller de 
relevante medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 153
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(g) fysiske personer, som ikke er 
iværksættere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 154
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) fysiske personer, som ikke er 
iværksættere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 155
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder hverken 
anvendelse på procedurer, der munder ud 
i aftaler, som udelukkende er bindende 
for de kreditorer, der har underskrevet 
dem, eller på procedurer for 
gennemførelse af sådanne aftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende procedurerne nævnt i stk. 1, litra 
b), for håbløst gældsatte fysiske personer, 
som ikke er iværksættere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 157
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende procedurerne nævnt i stk. 1, litra 
b), for håbløst gældsatte fysiske personer, 
som ikke er iværksættere.

3. Medlemsstaterne kan så hurtigt 
som muligt, beslutte at anvende 
procedurerne nævnt i stk. 1, litra b), for 
håbløst gældsatte fysiske personer, som 
ikke er iværksættere.

Or. bg

Ændringsforslag 158
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende procedurerne nævnt i stk. 1, litra 
b), for håbløst gældsatte fysiske personer, 
som ikke er iværksættere.

3. Medlemsstaterne fastlægger 
procedurer som nævnt i stk. 1, litra b), for 
håbløst gældsatte fysiske personer, som 
ikke er iværksættere.

Or. en

Ændringsforslag 159
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1



PE613.399v02-00 60/155 AM\1139445DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "insolvensprocedure": en kollektiv 
insolvensprocedure, som indebærer, at en 
skyldner helt eller delvist fratages 
rådigheden over sine aktiver, og at der 
udpeges en kurator

udgår

Or. en

Ændringsforslag 160
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "insolvensprocedure": en kollektiv 
insolvensprocedure, som indebærer, at en 
skyldner helt eller delvist fratages 
rådigheden over sine aktiver, og at der 
udpeges en kurator

1) "insolvensprocedure": en kollektiv 
insolvensprocedure, som indebærer, at en 
skyldner helt eller delvist fratages 
rådigheden over sine aktiver, og at der 
udpeges en insolvensekspert

Or. pt

Ændringsforslag 161
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "berørte parter": fordringshavere 
eller kreditorklasser og, hvor det er 
relevant i henhold til national lov, 
kapitalejere, hvis krav eller interesser 
berøres af en rekonstruktionsplan

3) "berørte parter": fordringshavere 
eller kreditorklasser, herunder 
arbejdstagere, og hvor det er relevant i 
henhold til national lov, kapitalejere, hvis 
krav eller interesser berøres af en 
rekonstruktionsplan

Or. en
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Ændringsforslag 162
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "suspension af individuel 
kreditorforfølgning": en afgørelse fra en 
retslig eller administrativ myndighed om 
midlertidig suspension af retten til
fuldbyrdelse af en fordringshavers krav 
mod en skyldner

4) "suspension af individuel 
kreditorforfølgning": en afgørelse fra en 
retslig eller administrativ myndighed om 
midlertidig suspension af retten til 
fuldbyrdelse af en fordringshavers eller en 
gruppe af fordringshaveres krav mod en 
skyldner eller en gruppe af skyldnere

Or. en

Ændringsforslag 163
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "suspension af individuel 
kreditorforfølgning": en afgørelse fra en 
retslig eller administrativ myndighed om 
midlertidig suspension af retten til 
fuldbyrdelse af en fordringshavers krav 
mod en skyldner

4) "suspension af individuel 
kreditorforfølgning": en afgørelse fra en 
retslig eller administrativ myndighed om 
midlertidig suspension af retten til 
fuldbyrdelse af en fordringshavers eller en 
gruppe af fordringshaveres krav mod en 
skyldner eller en gruppe af skyldnere

Or. pt

Ændringsforslag 164
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "suspension af individuel 
kreditorforfølgning": en afgørelse fra en 

4) "suspension af individuel 
kreditorforfølgning": en midlertidig 
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retslig eller administrativ myndighed om
midlertidig suspension af retten til 
fuldbyrdelse af en fordringshavers krav 
mod en skyldner

suspension af retten til fuldbyrdelse af en 
fordringshavers krav mod en skyldner

Or. en

Ændringsforslag 165
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "gensidigt bebyrdende aftale": en 
aftale mellem en skyldner og en eller flere 
fordringshavere, hvorefter der stadig 
påhviler begge parter forpligtelser på 
tidspunktet for afgørelsen om suspension af 
individuel kreditorforfølgning

5) "gensidigt bebyrdende aftale": en 
aftale, bortset fra finansielle faciliteter 
som f.eks. uudnyttede kreditfaciliteter, 
revolverende kreditlinjer og tilbud om 
finansiering, mellem en skyldner og en 
eller flere fordringshavere, hvorefter der 
stadig påhviler begge parter forpligtelser på 
tidspunktet for afgørelsen om suspension af 
individuel kreditorforfølgning

Or. en

Ændringsforslag 166
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, 
Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "klasseinddeling": inddeling af de 
af rekonstruktionsplanen berørte 
fordringshavere og kapitalejere i grupper, 
som afspejler de rettigheder og 
gældsklasser, der er knyttet til de berørte 
krav og interesser, idet der tages hensyn til 
eventuelle allerede eksisterende 
rettigheder, pantefordringer og interne 

6) "klasseinddeling": inddeling af de 
af rekonstruktionsplanen berørte 
fordringshavere og kapitalejere i grupper, 
som afspejler de rettigheder og 
gældsklasser, der er knyttet til de berørte 
krav og interesser, idet der tages hensyn til 
eventuelle allerede eksisterende 
rettigheder, pantefordringer og interne 
aftaler mellem fordringshavere, og hvordan 



AM\1139445DA.docx 63/155 PE613.399v02-00

DA

aftaler mellem fordringshavere, og hvordan 
de behandles i rekonstruktionsplanen

de behandles i rekonstruktionsplanen. Med 
henblik på vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan bør fordringshavere 
inddeles i forskellige kreditorklasser, hvor 
sikrede og usikrede fordringer som 
minimum behandles i særskilte klasser, 
medens arbejdstagere udgør en klasse for 
sig selv

Or. en

Ændringsforslag 167
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "klasseinddeling": inddeling af de 
af rekonstruktionsplanen berørte 
fordringshavere og kapitalejere i grupper, 
som afspejler de rettigheder og 
gældsklasser, der er knyttet til de berørte 
krav og interesser, idet der tages hensyn til 
eventuelle allerede eksisterende 
rettigheder, pantefordringer og interne 
aftaler mellem fordringshavere, og hvordan 
de behandles i rekonstruktionsplanen

6) ”klasseinddeling": inddeling af de 
af rekonstruktionsplanen berørte 
fordringshavere og kapitalejere i grupper, 
som afspejler de rettigheder og 
gældsklasser, der er knyttet til de berørte 
krav og interesser, idet der tages hensyn til 
eventuelle allerede eksisterende 
rettigheder, pantefordringer og interne 
aftaler mellem fordringshavere, og hvordan 
de behandles i rekonstruktionsplanen. Med 
henblik på vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan inddeles 
fordringshavere i forskellige 
kreditorklasser, hvor sikrede og usikrede 
fordringer som minimum behandles i 
særskilte klasser

Or. en

Ændringsforslag 168
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "klasseinddeling": inddeling af de 
af rekonstruktionsplanen berørte 
fordringshavere og kapitalejere i grupper, 
som afspejler de rettigheder og 
gældsklasser, der er knyttet til de berørte 
krav og interesser, idet der tages hensyn til 
eventuelle allerede eksisterende 
rettigheder, pantefordringer og interne 
aftaler mellem fordringshavere, og hvordan 
de behandles i rekonstruktionsplanen

6) "klasseinddeling": inddeling af de 
af rekonstruktionsplanen berørte 
fordringshavere og kapitalejere i grupper, 
som afspejler de rettigheder og 
gældsklasser, der er knyttet til de berørte 
krav og interesser, idet der tages hensyn til 
eventuelle allerede eksisterende 
rettigheder, pantefordringer og interne 
aftaler mellem fordringshavere, og hvordan 
de behandles i rekonstruktionsplanen, hvor 
fordringshavere opdeles i forskellige 
klasser, hvor mindst de sikrede og 
usikrede fordringer behandles i 
forskellige klasser, og hvor arbejdstagere 
udgør en særskilt klasse

Or. en

Ændringsforslag 169
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "gennemtvingelse over for alle 
kreditorklasser": en retslig eller 
administrativ myndigheds stadfæstelse af 
en rekonstruktionsplan på trods af at en 
eller flere berørte klasser ikke har tiltrådt 
planen

8) "gennemtvingelse over for alle 
kreditorklasser": en retslig eller 
administrativ myndigheds stadfæstelse af 
en rekonstruktionsplan på trods af at flere 
berørte klasser ikke har tiltrådt planen

Or. ro

Ændringsforslag 170
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(9) "kriteriet om kreditorernes bedste 
interesse": indebærer, at ingen ikke 
tiltrædende kreditor vil blive stillet ringere 
i rekonstruktionsplanen end i tilfælde af 
likvidation, uanset om der er tale om 
stykvist salg eller et salg som en going 
concern

9) "kriteriet om kreditorernes bedste 
interesse": indebærer, at ingen ikke 
tiltrædende kreditor vil blive stillet ringere 
i rekonstruktionsplanen end i tilfælde af 
likvidation eller, i tilfælde hvor det er 
sandsynligt, at skyldneren fortsat vil være
en going concern, et salg på grundlag af 
en going concern-værdi

Or. en

Ændringsforslag 171
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. "Alternativ værdi": for sikrede 
kreditorer det forventede provenu fra en 
hypotetisk håndhævelse af 
sikkerhedsstillelsen på det tidligste 
tidspunkt, hvor de retlige betingelser for 
kreditorforfølgning er opfyldt

Or. en

Ændringsforslag 172
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "princippet om absolut 
fortrinsstilling": en ikke tiltrædende 
kreditorklasse skal have fyldestgjort alle 
sine krav, før en efterstillet klasse kan 
modtage udlodninger eller bevare sine 
interesser under rekonstruktionsplanen

udgår

Or. en



PE613.399v02-00 66/155 AM\1139445DA.docx

DA

Ændringsforslag 173
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "princippet om absolut 
fortrinsstilling": en ikke tiltrædende 
kreditorklasse skal have fyldestgjort alle 
sine krav, før en efterstillet klasse kan 
modtage udlodninger eller bevare sine 
interesser under rekonstruktionsplanen

10) "princippet om absolut 
fortrinsstilling":
1. en ikke tiltrædende klasse af sikrede 
kreditorer skal i henhold til planen 
modtage værdien af sikkerhedsstillelsen 
vurderet på grundlag af virksomhedens 
værdi som en going concern 2. enhver 
anden ikke tiltrædende kreditorklasse skal 
have fyldestgjort alle sine krav, før en 
efterstillet klasse kan modtage udlodninger 
eller bevare sine interesser under 
rekonstruktionsplanen.
Medlemsstaterne kan stille andre 
betingelser med hensyn til privilegerede 
krav.

Or. en

Ændringsforslag 174
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "ny finansiering": al ny 
finansiering, der tilvejebringes af en 
eksisterende eller en ny fordringshaver, 
som er nødvendig for gennemførelsen af en 
rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse 
med rekonstruktionsplanen, og som 
efterfølgende stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed

11) "ny finansiering": al ny 
finansiering, der tilvejebringes af en 
eksisterende eller en ny fordringshaver, 
som er nødvendig for gennemførelsen af en 
rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse 
med rekonstruktionsplanen

Or. en
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Ændringsforslag 175
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "ny finansiering": al ny 
finansiering, der tilvejebringes af en 
eksisterende eller en ny fordringshaver, 
som er nødvendig for gennemførelsen af en 
rekonstruktionsplan og aftales i forbindelse 
med rekonstruktionsplanen, og som 
efterfølgende stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed

11) "ny finansiering": al ny 
finansiering, herunder ydelse af kredit, der 
tilvejebringes af en eksisterende eller en ny 
fordringshaver, som er nødvendig for 
gennemførelsen af en rekonstruktionsplan 
og aftales i forbindelse med 
rekonstruktionsplanen, og som 
efterfølgende stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed

Or. pt

Ændringsforslag 176
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "midlertidig finansiering": al 
finansiering, der tilvejebringes af en 
eksisterende eller en ny 
fordringhsaver 
, som er rimelig og umiddelbart nødvendig 
for, at skyldners virksomhed kan fortsætte 
sin drift eller overleve, eller for at bevare 
eller øge værdien af denne virksomhed i 
afventning af stadfæstelsen af en 
rekonstruktionsplan

(12) "midlertidig finansiering": al 
finansiering, herunder ydelse af kredit, der 
tilvejebringes af en eksisterende eller en ny 
fordringshaver, som er rimelig og 
umiddelbart nødvendig for, at skyldners 
virksomhed kan fortsætte sin drift eller 
overleve, eller for at bevare eller øge 
værdien af denne virksomhed i afventning 
af stadfæstelsen af en rekonstruktionsplan

Or. pt

Ændringsforslag 177
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "håbløst gældsat iværksætter": en 
fysisk person, som driver forretning eller 
udøver et erhverv, og som ikke er i stand 
til at opfylde sine forpligtelser, 
efterhånden som de forfalder, forudsat at 
denne manglende betalingsdygtighed ikke 
blot er forbigående

udgår

Or. en

Ændringsforslag 178
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "håbløst gældsat iværksætter": en 
fysisk person, som driver forretning eller 
udøver et erhverv, og som ikke er i stand til 
at opfylde sine forpligtelser, efterhånden 
som de forfalder, forudsat at denne 
manglende betalingsdygtighed ikke blot er 
forbigående

13) "håbløst gældsat iværksætter": en 
fysisk person, som driver forretning eller 
udøver et erhverv, og som ikke er i stand til 
at opfylde sine forpligtelser, efterhånden 
som de forfalder, forudsat at denne 
manglende betalingsdygtighed ikke blot er 
forbigående. Det betyder også en 
iværksætter, der ikke er i stand til at 
betale den gæld, han har pådraget sig som 
en fysisk person, men som er knyttet til at 
finansiere starten på hans 
forretningsaktivitet, og en person, hvis 
forretningsaktivitet udelukkende er en 
bibeskæftigelse, hvor hans 
erhvervsmæssige gæld og personlige gæld 
ikke kan adskilles

Or. en

Ændringsforslag 179
Daniel Buda
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "fuld gældssanering": bortfald af 
udestående gæld som følge af en 
procedure, der omfatter en realisering af 
aktiver og/eller en tilbagebetalings-
/rekonstruktionsplan

14) "fuld gældssanering": bortfald af 
udestående gæld som følge af en 
insolvensprocedure

Or. ro

Ændringsforslag 180
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "bobehandler": en person eller et 
organ, som er beskikket af en retslig eller 
administrativ myndighed med henblik på at 
varetage en eller flere af følgende opgaver:

15) "bobehandler": en uafhængig og 
neutral person eller et organ, som er 
beskikket af en retslig eller administrativ 
myndighed med henblik på at varetage en 
eller flere af følgende opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 181
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at bistå skyldner eller 
fordringshaverne i udarbejdelsen eller 
forhandlingerne om en rekonstruktionsplan

a) at bistå skyldner eller 
fordringshaverne i udarbejdelsen eller 
forhandlingerne om en rekonstruktionsplan 
eller en afhændelsesplan for de 
levedygtige dele af virksomheden

Or. en
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Ændringsforslag 182
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 15 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "tilbagebetalingsplan": en 
betalingsplan for en debitor til kreditorer 
med fastsatte beløb på specifikke datoer, 
som er en del af en omstruktureringsplan

Or. pt

Ændringsforslag 183
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at føre tilsyn med skyldners 
aktivitet under forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen og rapportere til en 
retslig eller administrativ myndighed

b) at føre tilsyn med skyldners 
aktivitet under forhandlingerne om en
rekonstruktions- eller afhændelsesplan og 
rapportere til en retslig eller administrativ 
myndighed

Or. en

Ændringsforslag 184
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "levedygtig": i stand til at give et 
beregnet afkast med tilstrækkelig kapital, 
efter at have dækket alle sine 
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omkostninger, herunder afskrivninger og 
finansielle omkostninger.

Or. pt

Ændringsforslag 185
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
skyldnere og iværksættere har adgang til
tidlige varslingsmekanismer, som kan 
hjælpe med at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren eller iværksætteren om 
nødvendigheden af at træffe omgående 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne udvikler tidlige 
varslingsmekanismer, som kan hjælpe med 
at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren eller iværksætteren om 
nødvendigheden af at træffe omgående 
foranstaltninger. Medlemsstaterne sikrer, 
at de tidlige varslingsmekanismers 
karakter og indhold er tydeligt og 
gennemsigtigt præciseret, og at 
iværksættere har adgang til disse 
mekanismer. Hvis de finansielle 
indikatorer over en 2-års periode viser, at 
der er risiko for indvirkning på 
virksomheden, kan medlemsstaterne 
indføre en forpligtelse for skyldner til at 
analysere nødvendigheden af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne 
kan beslutte at begrænse adgangen til før-
insolvens-rekonstruktionsplaner for 
skyldnere, der ikke har anvendt tidlige 
varslingsmekanismer, selv om disse var 
tilgængelige.

Or. ro

Ændringsforslag 186
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
skyldnere og iværksættere har adgang til 
tidlige varslingsmekanismer, som kan 
hjælpe med at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren eller iværksætteren om 
nødvendigheden af at træffe omgående 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
skyldnere og iværksættere har adgang til 
tidlige varslingsmekanismer, som kan 
hjælpe med at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren eller iværksætteren om 
nødvendigheden af at træffe omgående 
foranstaltninger. Medlemsstaterne 
inddrager også banker og ikke-
bankvirksomheder i den ordning, der 
etableres for det tidlige varslingssystem, 
som skal give tydelig information om de 
muligheder, der findes i henhold til dette 
direktiv, og også mulighederne for 
finansiel rådgivning til skyldneren eller 
den gældsatte iværksætter, når de 
erkender de første tegn på deres 
forværrede økonomiske situation. 
Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at 
banker og ikke-bankvirksomheder 
regelmæssigt og mindst en gang om året 
informerer skyldneren om den nøjagtige 
status af dennes gæld, herunder alle 
omkostninger og renter.

Or. en

Ændringsforslag 187
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
skyldnere og iværksættere har adgang til 
tidlige varslingsmekanismer, som kan 
hjælpe med at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren eller iværksætteren om 
nødvendigheden af at træffe omgående 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
skyldnere, iværksættere samt 
arbejdstagere og deres repræsentanter har 
adgang til tidlige varslingsmekanismer, 
som kan hjælpe med at afsløre en 
forværring af den forretningsmæssige 
udvikling og give tegn til skyldneren eller 
iværksætteren om nødvendigheden af at 
træffe omgående foranstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 188
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
skyldnere og iværksættere har adgang til
tidlige varslingsmekanismer, som kan 
hjælpe med at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren eller iværksætteren om 
nødvendigheden af at træffe omgående 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne udvikler tidlige 
varslingsmekanismer, som kan hjælpe med 
at afsløre en forværring af den 
forretningsmæssige udvikling og give tegn 
til skyldneren, iværksætteren og 
arbejdstagernes repræsentant eller de 
ansatte selv, hvis de ikke har en 
repræsentant, om nødvendigheden af at 
træffe omgående foranstaltninger.

Or. pt

Ændringsforslag 189
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
skyldnere og iværksættere har adgang til 
relevante ajourførte, klare, præcise og 
brugervenlige oplysninger om muligheden 
for at anvende tidlige varslingsmekanismer 
og andre instrumenter med henblik på 
rekonstruktion på et tidligt stadie eller på 
personlig gældssanering.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
skyldnere, iværksættere samt 
arbejdstagere og deres repræsentanter har 
adgang til relevante ajourførte, klare, 
præcise og brugervenlige oplysninger om 
muligheden for at anvende tidlige 
varslingsmekanismer og andre 
instrumenter med henblik på 
rekonstruktion på et tidligt stadie eller på 
personlig gældssanering.

Or. en

Ændringsforslag 190
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Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen:

a) opstiller en liste over 
varslingsindikatorer, der er tilknyttet et 
sæt handlinger, der skal udføres af 
skyldnere og iværksættere, hvis disse 
indikatorer er til stede

b) samler de i stk. 2 omhandlede 
oplysninger på sit websted på en 
brugervenlig måde.

Or. en

Ændringsforslag 191
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan begrænse 
den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, til små og mellemstore virksomheder 
eller til iværksættere.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 192
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan begrænse 
den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 

udgår
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2, til små og mellemstore virksomheder 
eller til iværksættere.

Or. en

Ændringsforslag 193
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan begrænse 
den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, til små og mellemstore virksomheder 
eller til iværksættere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 194
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan begrænse 
den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, til små og mellemstore virksomheder 
eller til iværksættere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 195
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Medlemsstaterne kan begrænse 
den adgang, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, til små og mellemstore virksomheder 
eller til iværksættere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 196
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, 
Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagerrepræsentanterne kan 
kommunikere deres bekymringer til 
skyldnere og iværksættere om 
virksomhedens situation. 
Medlemsstaterne sikrer desuden, at 
arbejdstagerrepræsentanterne er i stand 
til at gøre brug af en uafhængig ekspert 
efter eget valg, og at de får adgang til 
relevante, ajourførte, klare og 
brugervenlige oplysninger om, hvordan 
virksomheden klarer sig, og de forskellige 
rekonstruktionsstrategier, der planlægges, 
herunder overdragelse af ejerskab til 
medarbejderne.

Or. en

Ændringsforslag 197
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
skyldner i økonomiske vanskeligheder ved 
sandsynlighed for insolvens har adgang til 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
skyldner i økonomiske vanskeligheder ved 
sandsynlighed for insolvens har adgang til 
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en effektiv ordning for forebyggende 
rekonstruktion, som sætter skyldner i stand 
til at omstrukturere sin gæld eller 
virksomhed, genoprette rentabilitet og 
undgå insolvens.

en effektiv ordning for forebyggende 
rekonstruktion, som sætter skyldner i stand 
til at omstrukturere sin gæld eller 
virksomhed, genoprette rentabilitet og 
undgå insolvens eller finde løsninger, der 
er mere tilfredsstillende end likvidering af 
aktiver for at hjælpe med at betale 
kreditorernes fordringer, bevare 
arbejdspladserne og opretholde 
forretningsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 198
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
skyldner i økonomiske vanskeligheder ved 
sandsynlighed for insolvens har adgang til 
en effektiv ordning for forebyggende 
rekonstruktion, som sætter skyldner i stand 
til at omstrukturere sin gæld eller 
virksomhed, genoprette rentabilitet og 
undgå insolvens.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
skyldner i økonomiske vanskeligheder ved 
stor sandsynlighed for insolvens har 
adgang til en effektiv ordning for 
forebyggende rekonstruktion, som sætter 
skyldner i stand til at omstrukturere sin 
gæld eller virksomhed, genoprette 
rentabilitet og undgå insolvens. 
Medlemsstaterne sikrer, at skyldnerens 
levedygtighed bevises.

Or. en

Ændringsforslag 199
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forebyggende rekonstruktion kan 
bestå i en eller flere procedurer eller 
foranstaltninger.

2. Forebyggende rekonstruktion kan 
bestå i en eller flere procedurer eller 
foranstaltninger, der behørigt er 
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forhandlet på plads efter høring af 
arbejdstagernes repræsentanter, der 
bibeholder alle rettigheder til kollektive 
forhandlinger og faglige aktioner. De 
fastsætter også procedurer eller 
foranstaltninger med henblik på dets 
arbejdstageres erhvervelse af det
gældsatte foretagende i overensstemmelse 
med lovgivningen i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 200
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forebyggende rekonstruktion kan 
bestå i en eller flere procedurer eller 
foranstaltninger.

2. Forebyggende rekonstruktion kan 
bestå i en eller flere procedurer eller 
foranstaltninger. Disse berører på ingen 
måde de øvrige procedurer, der findes i 
medlemsstaterne, og som er baseret på en 
aftale mellem kreditorer, og procedurer 
for gennemførelse af en sådan aftale.

Or. fr

Ændringsforslag 201
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forebyggende rekonstruktion kan 
bestå i en eller flere procedurer eller 
foranstaltninger.

2. Forebyggende rekonstruktion kan 
bestå i en eller flere procedurer eller 
foranstaltninger. De er, uden at det berører 
andre eksisterende procedurer, baseret på 
en skyldners kontraktmæssige aftale, der 
måtte findes i medlemsstaterne.
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Or. en

Ændringsforslag 202
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne vedtager 
bestemmelser, som begrænser inddragelsen 
af retslige eller administrative 
myndigheder til, hvad der er nødvendigt og 
passende, for at beskytte de berørte parters 
rettigheder.

3. Medlemsstaterne vedtager 
bestemmelser, som begrænser inddragelsen 
af retslige eller administrative 
myndigheder til, hvad der er nødvendigt og 
passende, for at beskytte de berørte parters 
rettigheder. Så snart skyldner indgiver en 
ansøgning for at få en retslig myndighed 
til at gribe ind, skal sagen behandles som 
en retssag.

Or. en

Ændringsforslag 203
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne vedtager
bestemmelser, som begrænser inddragelsen 
af retslige eller administrative 
myndigheder til, hvad der er nødvendigt og 
passende, for at beskytte de berørte parters 
rettigheder.

3. Medlemsstaterne kan vedtage
bestemmelser, som begrænser inddragelsen 
af retslige eller administrative 
myndigheder til, hvad der er nødvendigt og 
passende, og samtidig sikrer, at de berørte 
parters rettigheder beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 204
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner eller af 
fordringshaverne med skyldners samtykke.

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner.
Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af 
fordringshaverne med skyldners samtykke.

Or. ro

Ændringsforslag 205
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner eller af 
fordringshaverne med skyldners samtykke.

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner eller, 
hvis en medlemsstat fastsætter 
bestemmelser herom, af fordringshaverne 
med skyldners samtykke.

Or. fr

Ændringsforslag 206
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner eller af 
fordringshaverne med skyldners 
samtykke.

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner, af 
arbejdstagerne eller af andre
fordringshavere med skyldners samtykke.

Or. en
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Ændringsforslag 207
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner eller af 
fordringshaverne med skyldners samtykke.

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner, af 
arbejdstagerne eller af fordringshaverne 
med skyldners samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 208
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives af skyldner eller af 
fordringshaverne med skyldners 
samtykke.

4. Begæring om forebyggende 
rekonstruktion indgives kun af skyldner.

Or. en

Ændringsforslag 209
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4а. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at der også kan 
indgives begæring om rekonstruktion af 
fordringshaverne med skyldners 
samtykke.

Or. bg
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Ændringsforslag 210
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
skyldner, der indleder forebyggende 
rekonstruktion, bevarer fuld eller i det 
mindste delvis kontrol over sine aktiver og 
virksomhedens daglige drift.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
skyldner, der indleder forebyggende 
rekonstruktion, bevarer fuld eller i det 
mindste delvis kontrol over sine aktiver og 
virksomhedens daglige drift, uden at dette 
berører nogen bestemt lovgivning, såsom 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/47/EF om finansiel 
sikkerhedsstillelse.

Or. en

Ændringsforslag 211
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er ikke i alle tilfælde påkrævet, 
at en retslig eller administrativ myndighed 
beskikker en bobehandler.

2. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at det er obligatorisk, at 
en bobehandler fører tilsyn med en 
rekonstruktionsprocedure. For at 
overholde kreditorens rettigheder kan 
medlemsstaterne fastsætte bestemmelser 
om, at kreditoren har en vigtig rolle i at 
træffe beslutningen om nødvendigheden 
af at beskikke og udpegelsen af en 
bobehandler til at føre tilsyn med 
rekonstruktionsproceduren for en 
”skyldners bevarelse af rådighed”.

Or. ro
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Ændringsforslag 212
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er ikke i alle tilfælde påkrævet, 
at en retslig eller administrativ myndighed 
beskikker en bobehandler.

2. Det er ikke i alle tilfælde påkrævet, 
at en retslig eller administrativ myndighed 
beskikker en bobehandler og er underlagt 
medlemsstaternes lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 213
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er ikke i alle tilfælde påkrævet, 
at en retslig eller administrativ myndighed 
beskikker en bobehandler.

2. Medlemsstaterne kan fastlægge 
tilfælde, hvor det er påkrævet, at en retslig 
eller administrativ myndighed beskikker en 
bobehandler.

Or. bg

Ændringsforslag 214
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve 
beskikkelse af en bobehandler i følgende 
tilfælde:

udgår

(a) hvis skyldneren indrømmes en generel 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning i medfør af artikel 6
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(b) hvis rekonstruktionsplanen skal 
stadfæstes af en restlig eller administrativ 
myndighed ved gennemtvingelse over for 
alle kreditorklasser efter artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 215
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve
beskikkelse af en bobehandler i følgende 
tilfælde:

3. Medlemsstaterne kræver
beskikkelse af en bobehandler i følgende 
tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 216
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve
beskikkelse af en bobehandler i følgende 
tilfælde:

3. Medlemsstaterne kræver
beskikkelse af en bobehandler i følgende 
tilfælde:

Or. ro

Ændringsforslag 217
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Medlemsstaterne kan kræve 
beskikkelse af en bobehandler i følgende 
tilfælde:

3. Medlemsstaterne skal som 
minimum kræve beskikkelse af en 
bobehandler i følgende tilfælde:

Or. bg

Ændringsforslag 218
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis skyldneren indrømmes en 
generel suspension af individuel 
kreditorforfølgning i medfør af artikel 6

udgår

Or. en

Ændringsforslag 219
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – litra а a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

аа) når individuel kreditorforfølgning 
er midlertidigt suspenderet i henhold til 
artikel 6 i medfør af en retslig eller 
administrativ myndigheds afgørelse om 
indledning af en 
rekonstruktionsprocedure.

Or. bg

Ændringsforslag 220
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis rekonstruktionsplanen skal 
stadfæstes af en restlig eller administrativ 
myndighed ved gennemtvingelse over for 
alle kreditorklasser efter artikel 11.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 221
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
nedsættes et kreditorudvalg. Udvalget skal 
bestå af repræsentanter fra de største 
kreditorer og andre interessenter, 
herunder arbejdstagerne. Medlemmerne 
af kreditorudvalget skal understøtte og 
overvåge insolvensbehandlerens udførelse 
af hvervet. De skal indhente oplysninger 
om udviklingen i forretningsdriften, sørge 
for eftersyn af bøger og 
forretningspapirer og føre kontrol med 
pengetransaktioner og kassebeholdninger.

Or. en

Ændringsforslag 222
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Repræsentanterne for skyldners 
arbejdstagere bør regelmæssigt 
informeres om 
rekonstruktionsproceduren og om alle 
registrerede udviklinger.
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Or. ro

Ændringsforslag 223
Gilles Lebreton

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fremmer 
beskikkelse af netværk med en struktur 
baseret på gensidighed som bobehandlere.

Or. fr

Ændringsforslag 224
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at en 
skyldner, der er i forhandling med sine 
fordringshavere om en 
rekonstruktionsplan, kan indrømmes en 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning, hvis og i det omfang 
det er nødvendigt for at understøtte 
forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan.

1. Medlemsstaterne sørger for, at en 
skyldner, der er i forhandling med sine 
fordringshavere om en 
rekonstruktionsplan, kan indrømmes en 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning i overensstemmelse 
med den nationale lovgivning, hvis og i 
det omfang det er nødvendigt for at 
understøtte forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan.

Or. ro

Ændringsforslag 225
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at en 
skyldner, der er i forhandling med sine 
fordringshavere om en 
rekonstruktionsplan, kan indrømmes en 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning, hvis og i det omfang 
det er nødvendigt for at understøtte 
forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan.

1. Medlemsstaterne sørger for, at en 
skyldner, der er i forhandling med sine 
fordringshavere om en 
rekonstruktionsplan, kan indrømmes en 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning, i det omfang det er 
nødvendigt for at understøtte 
forhandlingerne om en 
rekonstruktionsplan.

Or. bg

Ændringsforslag 226
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når der er indgivet en fuldt 
begrundet ansøgning, undersøger den 
retslige myndighed spørgsmålet om en 
suspension i tilfælde af udenretslige 
sager.

Or. en

Ændringsforslag 227
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
individuel kreditorforfølgning kan 
suspenderes for alle typer af 
fordringshavere, herunder panthavere og 
privilegerede fordringshavere. Suspension 
kan gælde generelt og omfatte alle 
fordringshavere, eller den kan være 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
individuel kreditorforfølgning kan 
suspenderes for alle typer af 
fordringshavere, herunder panthavere og 
privilegerede fordringshavere.
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begrænset og omfatte en eller flere 
individuelle fordringshavere, i 
overensstemmelse med national lov.

Or. bg

Ændringsforslag 228
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
individuel kreditorforfølgning kan 
suspenderes for alle typer af 
fordringshavere, herunder panthavere og 
privilegerede fordringshavere. Suspension 
kan gælde generelt og omfatte alle 
fordringshavere, eller den kan være 
begrænset og omfatte en eller flere 
individuelle fordringshavere, i 
overensstemmelse med national lov.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
individuel kreditorforfølgning suspenderes 
for alle typer af fordringshavere, herunder 
panthavere og privilegerede 
fordringshavere. Medlemsstaterne kan 
vælge at give de retslige eller 
administrative myndigheder mulighed for 
ikke at indrømme en midlertidig 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning eller for at ophæve en 
suspension, der allerede er givet for den 
pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
individuel kreditorforfølgning kan 
suspenderes for alle typer af 
fordringshavere, herunder panthavere og 
privilegerede fordringshavere. Suspension 
kan gælde generelt og omfatte alle 
fordringshavere, eller den kan være 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
individuel kreditorforfølgning kan opnås 
af skyldneren for alle typer af 
fordringshavere. Suspension kan gælde 
generelt og omfatte alle fordringshavere, 
eller den kan være begrænset og omfatte en 
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begrænset og omfatte en eller flere 
individuelle fordringshavere, i 
overensstemmelse med national lov.

eller flere individuelle fordringshavere, i 
overensstemmelse med national lov.

Or. en

Ændringsforslag 230
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
lønmodtagerkrav, medmindre og i det 
omfang medlemsstaten på anden vis 
sikrer, at fyldestgørelsen af sådanne krav 
som minimum er garanteret på et niveau 
svarende til niveauet i den nationale lov, 
der gennemfører direktiv 2008/94/EF.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
lønmodtagerkrav.

Or. en

Ændringsforslag 231
António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på
lønmodtagerkrav, medmindre og i det 
omfang medlemsstaten på anden vis 
sikrer, at fyldestgørelsen af sådanne krav 
som minimum er garanteret på et niveau 
svarende til niveauet i den nationale lov, 
der gennemfører direktiv 2008/94/EF.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på
eventuelle krav om erstatning. 
Arbejdstagernes lønninger og andre 
personalegoder skal betales omgående og 
fuldt ud.

Or. pt

Ændringsforslag 232
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Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
lønmodtagerkrav, medmindre og i det 
omfang medlemsstaten på anden vis sikrer, 
at fyldestgørelsen af sådanne krav som 
minimum er garanteret på et niveau
svarende til niveauet i den nationale lov, 
der gennemfører direktiv 2008/94/EF.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
lønmodtagerkrav, medmindre og i det 
omfang medlemsstaten på anden vis sikrer, 
at fyldestgørelsen af sådanne krav er 
garanteret på det samme niveau.

Or. en

Ændringsforslag 233
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst 
fire måneder.

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst tre
måneder. I tilfælde af finansielle 
kontrakter og nettingordninger, må denne 
periode dog ikke overstige 48 timer.

Or. en

Ændringsforslag 234
Gilles Lebreton

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst 
tolv måneder og fastsætter bestemmelser 
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individuelle kreditorforfølgning til højst 
fire måneder.

om, at de igangværende forhandlinger 
skal evalueres hvert kvartal.

Or. fr

Ændringsforslag 235
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst 
fire måneder.

4. Varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning fastsættes 
efter aftale mellem de direkte berørte 
parter, til mellem to til seks måneder og 
kan forlænges med den samme periode.

Or. pt

Ændringsforslag 236
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst 
fire måneder.

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst to
måneder.

Or. ro

Ændringsforslag 237
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst
fire måneder.

4. Medlemsstaterne begrænser 
varigheden af suspensionen af den 
individuelle kreditorforfølgning til højst 70 
dage.

Or. en

Ændringsforslag 238
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at videreførelsen af suspensionen af 
individuel kreditorforfølgning ikke 
urimeligt skader nogen af de berørte 
parters rettigheder eller interesser

b) at videreførelsen af suspensionen af 
individuel kreditorforfølgning ikke 
urimeligt skader nogen af de berørte 
parters rettigheder eller interesser.
Medlemsstaterne fastsætter de særlige 
betingelser, som skyldneren skal 
overholde for at forlænge suspensionen 
eller bevillige en fornyet suspension.

Or. en

Ændringsforslag 239
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) skyldnerens pligt til at begære 
insolvensbehandling efter national lov 
opstår i den periode, der er omfattet af en 
suspensionen af den individuelle 
kreditorforfølgning.

Or. pt
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Ændringsforslag 240
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 12 måneder.

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 12 måneder. En suspension 
på mere end tre måneder kræver 
samtykke fra sikrede kreditorer, der er 
berørt af planen.

Or. en

Ændringsforslag 241
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 12 måneder.

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 18 måneder.

Or. it

Ændringsforslag 242
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 12 måneder.

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 100 dage.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige 12 måneder.

7. Suspensionens samlede varighed, 
inklusive forlængelser og fornyelser, må 
ikke overstige seks måneder.

Or. ro

Ændringsforslag 244
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sørger for, at de 
retslige eller administrative myndigheder 
kan ophæve suspensionen helt eller delvist:

8. Medlemsstaterne sørger for, at de 
retslige eller administrative myndigheder i 
henhold til kompetencerne i den nationale 
lovgivning kan ophæve suspensionen helt 
eller delvist:

Or. ro

Ændringsforslag 245
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) efter anmodning fra en 
fordringshaver, hvis i) dennes interesse i 
sikkerheden eller anden interesse i 
ejendom ikke er tilstrækkeligt beskyttet, 
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eller ii) ejendommen ikke er nødvendig 
for at foretage en effektiv rekonstruktion.

Or. en

Ændringsforslag 246
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, kan 
beslutte ikke at indrømme en suspension 
af individuel kreditorforfølgning eller at 
ophæve en suspension, der allerede er 
givet for den pågældende fordringshaver 
eller kreditorklasse, på dennes
anmodning.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 247
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, kan 
beslutte ikke at indrømme en suspension af 
individuel kreditorforfølgning eller at 
ophæve en suspension, der allerede er givet 

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, eller 
hvis der ikke er gjort relevante fremskridt 
i forhandlingerne om 
rekonstruktionsplanen på grund af 
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for den pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

skyldnerens manglende samarbejdsvilje,
kan beslutte ikke at indrømme en 
suspension af individuel 
kreditorforfølgning eller at ophæve en 
suspension, der allerede er givet for den 
pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 248
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, kan 
beslutte ikke at indrømme en suspension 
af individuel kreditorforfølgning eller at
ophæve en suspension, der allerede er givet 
for den pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, kan 
ophæve en suspension, der allerede er givet 
for den pågældende fordringshaver eller
kreditorklasse, på dennes anmodning.

Or. bg

Ændringsforslag 249
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder 
kan bestemme, at en enkelt fordringshaver 
eller en enkelt kreditorklasse påvirkes eller 
vil blive påvirket negativt af en suspension 
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den individuelle kreditorforfølgning, kan
beslutte ikke at indrømme en suspension af 
individuel kreditorforfølgning eller at 
ophæve en suspension, der allerede er givet 
for den pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

af den individuelle kreditorforfølgning, og 
dermed kan de retslige eller 
administrative myndigheder beslutte ikke 
at indrømme en suspension af individuel 
kreditorforfølgning eller at ophæve en 
suspension, der allerede er givet for den 
pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

Or. pt

Ændringsforslag 250
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, kan 
beslutte ikke at indrømme en suspension af 
individuel kreditorforfølgning eller at 
ophæve en suspension, der allerede er givet 
for den pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

9. Medlemsstaterne sikrer, at de 
retslige eller administrative myndigheder, 
hvis en enkelt fordringshaver eller en 
enkelt kreditorklasse påvirkes eller vil 
blive påvirket negativt af en suspension af 
den individuelle kreditorforfølgning, i 
henhold til kompetencerne i den nationale 
lovgivning kan beslutte ikke at indrømme 
en suspension af individuel 
kreditorforfølgning eller at ophæve en 
suspension, der allerede er givet for den 
pågældende fordringshaver eller 
kreditorklasse, på dennes anmodning.

Or. ro

Ændringsforslag 251
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en skyldners pligt til at begære 
insolvensbehandling efter national lov 

1. Hvis en skyldners pligt til at begære 
insolvensbehandling efter national lov 
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opstår i den periode, der er omfattet af en
suspension af individuel 
kreditorforfølgning, ophæves denne pligt 
for hele suspensionens varighed.

opstår i den periode, der er omfattet af den 
igangværende rekonstruktionsprocedure, 
ophæves denne pligt for hele 
rekonstruktionens varighed.

Or. en

Ændringsforslag 252
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er der givet generel suspension 
omfattende alle fordringshavere kan der 
ikke indledes insolvensbehandling efter 
anmodning fra en eller flere 
fordringshavere.

2. Er der givet generel suspension 
omfattende alle fordringshavere kan der 
ikke indledes insolvensbehandling efter 
anmodning fra en eller flere 
fordringshavere, bortset fra arbejdstagere, 
jf. artikel 6, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 253
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er der givet generel suspension
omfattende alle fordringshavere kan der
ikke indledes insolvensbehandling efter 
anmodning fra en eller flere 
fordringshavere.

2. Den igangværende 
rekonstruktionsprocedure, som omfatter
alle fordringshavere, forhindrer, at der 
indledes insolvensbehandling efter 
anmodning fra en eller flere 
fordringshavere.

Or. en

Ændringsforslag 254
Rosa Estaràs Ferragut
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er der givet generel suspension
omfattende alle fordringshavere kan der 
ikke indledes insolvensbehandling efter 
anmodning fra en eller flere 
fordringshavere.

2. Er der givet suspension af 
individuel kreditorforfølgning kan der 
ikke indledes insolvensbehandling efter 
anmodning fra nogen fordringshaver.

Or. en

Ændringsforslag 255
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, 
hvis skyldneren bliver insolvent og derfor 
ikke kan opfylde sine forpligtelser,
efterhånden som de forfalder i løbet af 
suspensionen. I dette tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at 
rekonstruktionsbehandlingen ikke 
automatisk ophører, og at en retslig eller 
administrativ myndighed efter at have 
undersøgt mulighederne for enighed om en 
rekonstruktionsplan inden for 
suspensionsperioden kan beslutte at 
udskyde indledningen af 
insolvensbehandlingen og at opretholde 
suspensionen af den individuelle 
kreditorforfølgning.

3. Medlemsstaterne kan fravige stk. 1, 
hvis skyldneren bliver insolvent og derfor 
ikke kan opfylde sine forpligtelser, 
efterhånden som de forfalder i løbet af 
suspensionen. I dette tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at 
rekonstruktionsbehandlingen ikke 
automatisk ophører, og at en retslig eller 
administrativ myndighed efter at have 
undersøgt mulighederne for enighed om en 
rekonstruktionsplan eller en plan for 
overførsel af de økonomisk rentable 
aktiviteter inden for suspensionsperioden 
kan beslutte at udskyde indledningen af 
insolvensbehandlingen og at opretholde 
suspensionen af den individuelle 
kreditorforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 256
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
fordringshavere, som suspensionen 
omfatter, i løbet af suspensionsperioden 
ikke kan blokere for gennemførelsen af 
eller ophæve, fremskynde eller på nogen 
måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler 
til skade for skyldner i forbindelse med 
fordringer, der er opstået før 
suspensionen. Medlemsstaterne kan 
begrænse anvendelsen af denne 
bestemmelse til særlig vigtige aftaler, som 
er nødvendige for opretholdelsen af 
virksomhedens daglige drift.

4. Uden at dette berører nogen 
specifik lovgivning, såsom Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/47/EF om aftaler om finansiel 
sikkerhedsstillelse, sørger medlemsstaterne 
for, at de usikrede fordringer, som 
suspensionen omfatter, i løbet af 
suspensionsperioden ikke kan blokere for 
gennemførelsen af eller ophæve, 
fremskynde eller på nogen måde ændre 
gensidigt bebyrdende og særlig vigtige
aftaler, som er nødvendige for 
opretholdelsen af virksomhedens daglige 
drift, til skade for skyldner i forbindelse 
med fordringer, der er opstået før 
suspensionen, såfremt skyldneren
overholder sine forpligtelser i forbindelse 
med sådanne aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 257
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
fordringshavere, som suspensionen 
omfatter, i løbet af suspensionsperioden 
ikke kan blokere for gennemførelsen af 
eller ophæve, fremskynde eller på nogen 
måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler 
til skade for skyldner i forbindelse med 
fordringer, der er opstået før suspensionen. 
Medlemsstaterne kan begrænse 
anvendelsen af denne bestemmelse til 
særlig vigtige aftaler, som er nødvendige 
for opretholdelsen af virksomhedens 
daglige drift.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
fordringshavere, som suspensionen 
omfatter, i løbet af suspensionsperioden 
ikke kan blokere for gennemførelsen af 
eller ophæve, fremskynde eller på nogen 
måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler 
til skade for skyldner i forbindelse med 
fordringer, der er opstået før suspensionen,
såfremt skyldneren fortsat overholder sine 
eksisterende forpligtelser i forbindelse 
med sådanne aftaler. Medlemsstaterne kan 
begrænse anvendelsen af denne 
bestemmelse til særlig vigtige aftaler, som 
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er nødvendige for opretholdelsen af 
virksomhedens daglige drift.

Or. en

Ændringsforslag 258
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
fordringshavere, som suspensionen 
omfatter, i løbet af suspensionsperioden 
ikke kan blokere for gennemførelsen af 
eller ophæve, fremskynde eller på nogen 
måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler 
til skade for skyldner i forbindelse med
fordringer, der er opstået før suspensionen. 
Medlemsstaterne kan begrænse 
anvendelsen af denne bestemmelse til 
særlig vigtige aftaler, som er nødvendige 
for opretholdelsen af virksomhedens 
daglige drift.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
fordringshavere, som suspensionen 
omfatter, i løbet af suspensionsperioden 
ikke kan blokere for gennemførelsen af 
eller ophæve, fremskynde eller på nogen 
måde ændre gensidigt bebyrdende aftaler 
til skade for skyldner vedrørende
fordringer, der er opstået før suspensionen. 
Medlemsstaterne kan begrænse 
anvendelsen af denne bestemmelse til 
særlig vigtige aftaler, som er nødvendige 
for opretholdelsen af virksomhedens 
daglige drift.

Or. pt

Ændringsforslag 259
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne drager omsorg 
for, at kreditorer ikke kan blokere for 
gennemførelsen af eller ophæve, 
fremskynde eller på nogen anden måde 
ændre gensidigt bebyrdende aftaler til 
skade for skyldner ved at indføre en 
klausul herom i aftalen, som anvendes 
alene på grund af skyldners indtræden i 

udgår
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rekonstruktionsbehandling, en 
anmodning om suspensionen af 
individuel kreditorforfølgning, en 
afgørelse om suspension eller en 
tilsvarende begivenhed i forbindelse med 
en suspension.

Or. en

Ændringsforslag 260
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne drager omsorg 
for, at kreditorer ikke kan blokere for 
gennemførelsen af eller ophæve, 
fremskynde eller på nogen anden måde 
ændre gensidigt bebyrdende aftaler til 
skade for skyldner ved at indføre en 
klausul herom i aftalen, som anvendes 
alene på grund af skyldners indtræden i 
rekonstruktionsbehandling, en anmodning 
om suspensionen af individuel 
kreditorforfølgning, en afgørelse om 
suspension eller en tilsvarende begivehed i 
forbindelse med en suspension.

5. Medlemsstaterne drager omsorg 
for, at kreditorer ikke kan blokere for 
gennemførelsen af eller ophæve, 
fremskynde eller på nogen anden måde 
ændre gensidigt bebyrdende aftaler til 
skade for skyldner ved at indføre en 
klausul herom i aftalen, som anvendes 
alene på grund af skyldners indtræden i 
rekonstruktionsbehandling, en anmodning 
om suspensionen af individuel 
kreditorforfølgning, en afgørelse om 
suspension eller en tilsvarende begivenhed
i forbindelse med en suspension,
medmindre de er berørt af suspensionen 
og kan bevise, at en sådan begivenhed vil 
have væsentlige negative følger for dem.

Or. de

Ændringsforslag 261
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er noget til hinder for, at skyldner som led 
i den normale drift fyldestgør 
fordringshavere, der ikke er berørt af 
suspensionen, og fordringshavere, der er 
berørt af suspensionen, for krav som er 
opstået efter suspensionen, eller som 
fortsat opstår i løbet af suspensionen.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 262
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er noget til hinder for, at skyldner som led i 
den normale drift fyldestgør 
fordringshavere, der ikke er berørt af 
suspensionen, og fordringshavere, der er 
berørt af suspensionen, for krav som er 
opstået efter suspensionen, eller som 
fortsat opstår i løbet af suspensionen.

6. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er noget til hinder for, at skyldner som led i 
den normale drift fyldestgør 
fordringshavere, der ikke er berørt af 
suspensionen, og fordringshavere, der er 
berørt af suspensionen, for krav som er 
opstået på et hvilket som helst tidspunkt i 
løbet af suspensionen.

Or. pt

Ændringsforslag 263
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
spørgsmål, der er omfattet af stk. 1 til 7 i 
denne artikel, ikke berører 
arbejdstagernes ret til kollektive 
forhandlinger og retten til kollektive 
skridt, herunder strejke.
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Or. en

Ændringsforslag 264
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter, at 
rekonstruktionsplaner, som indgives til en 
retslig eller administrativ myndigheds 
stadfæstelse, som minimum skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne fastsætter, at 
rekonstruktionsplaner, som indgives, 
bekræftes af en retslig eller administrativ 
myndighed og sikrer, at planerne 
meddeles til og vurderes af
arbejdstagerrepræsentanterne eller selve 
skyldnerens arbejdstagere, hvis de ikke 
har en repræsentant, således at de kan 
udtale sig. Rekonstruktionsplanerne skal
som minimum indeholde følgende 
oplysninger:

Or. pt

Ændringsforslag 265
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter, at 
rekonstruktionsplaner, som indgives til en 
retslig eller administrativ myndigheds 
stadfæstelse, som minimum skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne fastsætter, at 
rekonstruktionsplaner, som indgives til en 
retslig eller administrativ myndigheds 
stadfæstelse, som minimum skal indeholde 
følgende oplysninger og skal sikre, at 
sådanne oplysninger er omfattet af 
information og høring af 
arbejdstagerrepræsentanterne, og hvor 
der ikke er arbejdstagerrepræsentanter, af 
arbejdstagerne selv:

Or. en
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Ændringsforslag 266
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bobehandlerens identitet, hvor det 
er relevant

Or. ro

Ændringsforslag 267
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en værdiansættelse af skyldners 
nutidsværdi eller nutidsværdien af 
skyldners virksomhed samt en begrundet 
redegørelse for årsagerne til og omfanget 
af skyldners økonomiske vanskeligheder

b) en værdiansættelse af skyldners 
nutidsværdi eller nutidsværdien af 
skyldners virksomhed samt en begrundet 
redegørelse for årsagerne til og omfanget 
af skyldners økonomiske vanskeligheder, 
herunder en beskrivelse af eventuelle 
aktiver, gæld og deres placering, herunder 
en vurdering af de tilknyttede økonomiske 
forpligtelser over for og 
kapitalbevægelserne til og fra 
virksomhedens moderselskaber og 
datterselskaber, for at anslå 
finansieringsevnen af skyldnerens 
koncern, når der kan opstå et fælles 
ansvar

Or. en

Ændringsforslag 268
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en værdiansættelse af skyldners 
nutidsværdi eller nutidsværdien af 
skyldners virksomhed samt en begrundet 
redegørelse for årsagerne til og omfanget 
af skyldners økonomiske vanskeligheder

b) en værdiansættelse af skyldners 
nutidsværdi eller nutidsværdien af 
skyldners virksomhed samt en begrundet 
redegørelse for årsagerne til og omfanget 
af skyldners økonomiske vanskeligheder, 
herunder en beskrivelse af eventuelle 
aktiver, gæld og deres placering; dette 
skal omfatte en vurdering af de 
økonomiske forpligtelser over for og 
kapitalbevægelser til og fra 
virksomhedens moderselskaber og 
datterselskaber med henblik på at anslå 
den økonomiske kapacitet for skyldnerens 
koncern, når der kan opstå fælles 
hæftelse

Or. en

Ændringsforslag 269
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en værdiansættelse af skyldners 
nutidsværdi eller nutidsværdien af 
skyldners virksomhed samt en begrundet 
redegørelse for årsagerne til og omfanget 
af skyldners økonomiske vanskeligheder

b) en værdiansættelse af skyldners 
nutidsværdi eller nutidsværdien af 
skyldners virksomhed samt en forventet 
likvidationsvurdering af skyldner eller 
skyldners virksomhed, som alle er 
udarbejdet af en juridisk ekspert og en 
begrundet redegørelse for årsagerne til og 
omfanget af skyldners økonomiske 
vanskeligheder

Or. en

Ændringsforslag 270
Daniel Buda
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) de klasser, som de berørte parter er 
inddelt i med henblik på vedtagelsen af 
planen, samt en begrundelse herfor og 
oplysninger om værdien af de krav, som de 
enkelte kreditorer og medlemmer i hver 
klasse repræsenterer

d) de klasser, som de berørte parter i 
henhold til den nationale lovgivning og på 
grundlag af nogle objektive og 
gennemsigtige kriterier er inddelt i med 
henblik på vedtagelsen af planen, samt en 
begrundelse herfor og oplysninger om 
værdien af de krav, som de enkelte 
kreditorer og medlemmer i hver klasse 
repræsenterer

Or. ro

Ændringsforslag 271
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, 
Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) alle organisatoriske aspekter og 
eventuelle konsekvenser for 
beskæftigelsesniveauet som følge af 
rekonstruktionsplanen, herunder 
konsekvenser for datterselskaber og 
underleverandører for så vidt angår 
arbejdsvilkår og arbejdstageres aflønning

Or. en

Ændringsforslag 272
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) bevis for, at eventuelle negative 
virkninger ikke vil påvirke 



AM\1139445DA.docx 109/155 PE613.399v02-00

DA

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
og -ordninger for pensionister og 
arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 273
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f – nr. iii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiic) eventuelle muligheder for at sælge 
virksomheden

Or. en

Ændringsforslag 274
António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) en udtalelse eller erklæring fra den 
person, der er ansvarlig for at foreslå 
rekonstruktionsplanen, med en redegørelse 
for, hvorfor virksomheden anses for 
levedygtig, hvordan gennemførelsen af den 
foreslåede plan kan forventes at forhindre 
skyldners insolvens og føre til 
genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og 
med en beskrivelse af eventuelle 
forventninger om nødvendige 
forudsætninger for et godt resultat.

g) en udtalelse eller erklæring fra den 
person, der er ansvarlig for at foreslå 
rekonstruktionsplanen, med en redegørelse 
for, hvorfor virksomheden anses for 
levedygtig, hvordan gennemførelsen af den 
foreslåede plan kan forventes at forhindre 
skyldners insolvens og føre til 
genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og 
med en beskrivelse af eventuelle 
forventninger om nødvendige 
forudsætninger for et godt resultat. 
Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om mulighed for at 
indhente en godkendelse af den 
pågældende udtalelse eller erklæring fra 
en ekstern ekspert, såsom en 
administrator eller insolvensekspert.
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Or. pt

Ændringsforslag 275
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) en udtalelse eller erklæring fra den 
person, der er ansvarlig for at foreslå 
rekonstruktionsplanen, med en redegørelse 
for, hvorfor virksomheden anses for 
levedygtig, hvordan gennemførelsen af den 
foreslåede plan kan forventes at forhindre 
skyldners insolvens og føre til 
genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og 
med en beskrivelse af eventuelle 
forventninger om nødvendige 
forudsætninger for et godt resultat.

g) en udtalelse eller erklæring fra den 
person, der er ansvarlig for at foreslå 
rekonstruktionsplanen, med en redegørelse 
for, hvorfor virksomheden anses for 
levedygtig, hvordan gennemførelsen af den 
foreslåede plan kan forventes at forhindre 
skyldners insolvens og føre til 
genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og 
med en beskrivelse af eventuelle 
forventninger om nødvendige 
forudsætninger for et godt resultat. En 
sådan udtalelse eller erklæring skal 
godkendes af en ekstern ekspert.

Or. en

Ændringsforslag 276
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) en udtalelse eller erklæring fra den 
person, der er ansvarlig for at foreslå
rekonstruktionsplanen, med en redegørelse 
for, hvorfor virksomheden anses for 
levedygtig, hvordan gennemførelsen af den 
foreslåede plan kan forventes at forhindre 
skyldners insolvens og føre til 
genoprettelse af rentabilitet på lang sigt, og 
med en beskrivelse af eventuelle 
forventninger om nødvendige 
forudsætninger for et godt resultat.

g) en udtalelse eller erklæring fra den 
person, der er ansvarlig for at foreslå 
rekonstruktionsplanen, idet den 
pågældende udpeges af hver medlemsstat,
med en redegørelse for, hvorfor 
virksomheden anses for levedygtig, 
hvordan gennemførelsen af den foreslåede 
plan kan forventes at forhindre skyldners 
insolvens og føre til genoprettelse af 
rentabilitet på lang sigt, og med en 
beskrivelse af eventuelle forventninger om 
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nødvendige forudsætninger for et godt 
resultat.

Or. en

Ændringsforslag 277
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) arbejdstagernes krav og andre 
rettigheder skal behandles under 
hensyntagen til, at økonomiske krav fra 
arbejdstagerne skal have fuld prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 278
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastlægger 
betingelserne for, at kreditorer og 
arbejdstagere kan foreslå en alternativ 
rekonstruktionsplan på lovlig vis.

Or. en

Ændringsforslag 279
António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagernes rettigheder og krav ikke 
påvirkes af omstruktureringsplanerne, og 
at fondene eller 
arbejdsmarkedspensionerne forbliver 
intakte, da de ikke udgør en del af de 
forretningsmæssige aktiver, der er
omfattet af omstruktureringsplanerne.

Or. pt

Ændringsforslag 280
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagernes løntilgodehavender og 
arbejdstagernes rettigheder ikke berøres 
af rekonstruktionsplaner, jf. dog artikel 6, 
stk. 3, i dette direktiv.

Or. ro

Ændringsforslag 281
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
berørte kreditorer har ret til at stemme om 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. 
Medlemsstaterne kan også give berørte 
kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. 
artikel 12, stk. 2.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
berørte kreditorer har ret til at stemme om 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. 
Medlemsstaterne kan også give berørte 
kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. 
artikel 12, stk. 2, ved at sikre anvendelsen 
af kriteriet om kreditorernes bedste 
interesse, jf. artikel 2, nr. 9.

Or. ro
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Ændringsforslag 282
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
berørte kreditorer har ret til at stemme om 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. 
Medlemsstaterne kan også give berørte 
kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. 
artikel 12, stk. 2.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
berørte kreditorer har ret til at stemme om 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan med 
fuldt kendskab til proceduren og de 
konsekvenser, den får for dem. 
Medlemsstaterne kan også give berørte 
kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. 
artikel 12, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 283
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
berørte kreditorer har ret til at stemme om 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. 
Medlemsstaterne kan også give berørte 
kapitalejere sådanne stemmerettigheder, jf. 
artikel 12, stk. 2.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
berørte kreditorer, herunder arbejdstagere,
har ret til at stemme om vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan 
også give berørte kapitalejere sådanne 
stemmerettigheder, jf. artikel 12, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 284
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1a. medlemsstaterne sikrer, at
arbejdstagernes repræsentanter 
informeres behørigt om 
rekonstruktionsplanens indhold og etaper 
inden vedtagelsen heraf i 
overensstemmelse med EU-retten og 
national ret.

Or. ro

Ændringsforslag 285
António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan
også bestemme, at lønmodtagere behandles 
i en særskilt klasse.

2) Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling i henhold til national ret. 
Inddelingen i klasser foretages på en sådan 
måde, at hver klasse omfatter krav eller 
interesser med rettigheder, der er 
tilstrækkeligt ensartede til, at 
medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne
bestemmer også, at lønmodtagere og 
kapitalejere behandles i særskilte klasser, 
som privilegerede kreditorer, også i 
forbindelse med eventuel gæld til staten. 
Arbejdstagernes repræsentanter skal 
informeres og høres, skal have mulighed 
for at foreslå alternative løsninger for at 
sikre opretholdelsen af beskæftigelsen og 
skal kunne anmode om inddragelse af en 
ekstern ekspert til at formulere alternative 
forslag, som skal have samme status og 
tages med i betragtning som alle andre
planer eller forslag.

Or. pt
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Ændringsforslag 286
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan 
også bestemme, at lønmodtagere behandles 
i en særskilt klasse.

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Alle skyldnerens 
kreditorer af en given klasse skal have 
lige ret i forbindelse med 
rekonstruktionsplanen. Medlemsstaterne 
kan også bestemme, at lønmodtagere 
behandles i en særskilt klasse.

Or. bg

Ændringsforslag 287
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
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betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan 
også bestemme, at lønmodtagere behandles 
i en særskilt klasse.

betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne 
bestemmer også, at lønmodtagere
behandles i en særskilt klasse og skal sørge 
for, at denne klasse gives privilegerede 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 288
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan 
også bestemme, at lønmodtagere behandles 
i en særskilt klasse.

2. Medlemsstaterne kan sikre, at 
berørte parter behandles i særskilte klasser, 
der afspejler kriterierne for 
konkursordenens klasseinddeling. 
Inddelingen i klasser kan foretages på en 
sådan måde, at hver klasse omfatter krav 
eller interesser med rettigheder, der er 
tilstrækkeligt ensartede til, at 
medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Hvis sikrede krav 
påvirkes af en rekonstruktionsplan, kan 
de behandles i en særskilt klasse ved 
vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. 
Medlemsstaterne kan også bestemme, at 
lønmodtagere behandles i en særskilt 
klasse.

Or. en

Ændringsforslag 289
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne kan
også bestemme, at lønmodtagere behandles 
i en særskilt klasse.

2. Medlemsstaterne sikrer, at berørte 
parter behandles i særskilte klasser, der 
afspejler kriterierne for konkursordenens 
klasseinddeling. Inddelingen i klasser 
foretages på en sådan måde, at hver klasse 
omfatter krav eller interesser med 
rettigheder, der er tilstrækkeligt ensartede 
til, at medlemmerne af denne klasse kan 
betragtes som en homogen gruppe med 
fælles interesser. Sikrede og usikrede krav 
skal som et minimum behandles i 
forskellige klasser ved vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan. Medlemsstaterne 
bestemmer også, at lønmodtagere
behandles i en særskilt klasse.

Or. en

Ændringsforslag 290
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdstagernes repræsentanter 
informeres og høres. De har ret til at 
foreslå alternative planer for at beskytte 
beskæftigelsen. De har også ret til at 
anmode om ekstern ekspertise til at 
udarbejde alternative planer eller 
modforslag. Disse planer skal tildeles 
samme status og tages i betragtning i 
samme grad som alle andre planer og 
forslag.

Or. en

Ændringsforslag 291
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Rekonstruktionsplaner må ikke 
have en negativ indvirkning på 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
og ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 292
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En rekonstruktionsplan anses for at 
være vedtaget af de berørte parter, når den 
tiltrædes af parter, der repræsenterer et 
flertal af kravenes eller interessernes beløb 
i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter 
det flertal, der kræves for vedtagelse af en 
rekonstruktionsplan, som dog under ingen 
omstændigheder må være på over 75 % af 
de repræsenterede krav eller interesser i 
hver klasse.

4. En rekonstruktionsplan anses for at 
være vedtaget af de berørte parter, når den 
tiltrædes af parter, der repræsenterer et 
flertal af kravenes eller interessernes beløb 
i hver klasse. Medlemsstaterne fastsætter 
det flertal, der kræves for vedtagelse af en 
rekonstruktionsplan, som dog under ingen 
omstændigheder må være på over 75 %, 
eller 80 % i tilfælde af sikrede 
fordringshavere, af de repræsenterede krav 
eller interesser i hver klasse.

Or. en

Ændringsforslag 293
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at hvis 
planen omfatter beslutninger, der 
sandsynligvis vil medføre væsentlige 
ændringer i arbejdstilrettelæggelse eller 
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kontraktforhold, skal arbejdstagere, der er 
berørt af rekonstruktionsplanen, have ret 
til at stemme om den, og deres 
godkendelse er påkrævet for, at planen 
kan bekræftes.

Or. en

Ændringsforslag 294
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Selv om der ikke er opnået det 
krævede flertal i en eller flere klasser, der 
ikke tiltræder rekonstruktionsplanen, vil 
den alligevel kunne stadfæstes, hvis den 
opfylder de i artikel 11 fastsatte krav til 
gennemtvingelse af en rekonstruktion på 
tværs af kreditorklasser.

6. Selv om der ikke er opnået det 
krævede flertal i en eller flere klasser, der 
ikke tiltræder rekonstruktionsplanen, vil 
den alligevel kunne stadfæstes, hvis den 
opfylder de i artikel 11 fastsatte krav til 
gennemtvingelse af en rekonstruktion på 
tværs af kreditorklasser. Kollektive aftaler 
og resultater af kollektive forhandlinger 
skal dog overholdes, der hvor de 
forekommer.

Or. en

Ændringsforslag 295
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, hvor det 
er helt eller delvist umuligt, at kreditter 
fra statslige organer berøres af 
rekonstruktionsplaner, at disse kreditter 
udgør en særskilt klasse, der behandles 
særskilt, og at de statslige organer ikke 
har stemmeret i forbindelse med 
godkendelse af rekonstruktionsplanen.
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Or. en

Ændringsforslag 296
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagernes rekonstruktionsplan kan 
forelægges for den kompetente retslige 
eller administrative myndighed i tilfælde 
af, at andre fordringshavere undlader at 
samarbejde, og vedtages uden samtykke 
fra fordringshavere, der ikke
samarbejder.

Or. en

Ændringsforslag 297
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
nedennævnte former for
rekonstruktionsplaner kun kan blive 
bindende for parterne, hvis de er stadfæstet 
af en retslig eller administrativ myndighed:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de
rekonstruktionsplaner, der berører 
ikketiltrædende parters interesser, kun kan 
blive bindende for parterne, hvis de er 
stadfæstet af en retslig eller administrativ 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 298
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) rekonstruktionsplaner, der berører 
ikke tiltrædende parters interesser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 299
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) rekonstruktionsplaner, der 
indebærer ny finansiering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 300
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rekonstruktionsplaner, der 
indebærer tab af mere end 10 
arbejdspladser

Or. en

Ændringsforslag 301
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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bb) rekonstruktionsplaner, der er 
genstand for modforslag fra 
arbejdstagerklassen eller andre kreditorer

Or. en

Ændringsforslag 302
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at en eventuel ny finansiering er 
nødvendig for rekonstruktionsplanens 
gennemførelse og ikke uberettiget 
tilsidesætter kreditorers rettigheder.

c) at en eventuel ny finansiering er 
nødvendig og forholdsmæssig for 
rekonstruktionsplanens gennemførelse.

Or. ro

Ændringsforslag 303
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at iværksættere og direktører ikke 
misbruger bestemmelserne i dette direktiv 
ved hjælp af "taktisk insolvens" for at 
omgå eller undergrave kreditorer, 
arbejdstagere, andre interessenter og 
deres ansvar over for den eller de 
relevante medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 304
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) arbejdstagernes repræsentanter er 
blevet informeret og hørt

Or. en

Ændringsforslag 305
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) at rekonstruktionsplanerne ikke 
medfører svig i forhold til kreditorer, 
arbejdstagere, andre interessenter eller 
den eller de relevante medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 306
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
retslige eller administrative myndighed 
kan nægte at stadfæste en 
rekonstruktionsplan, hvis planen ikke har 
rimelig udsigt til at afværge skyldners 
insolvens og sikre skyldners rentabilitet.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
retslige eller administrative myndighed 
nægter at stadfæste en rekonstruktionsplan, 
hvis planen ikke har rimelig udsigt til at 
afværge skyldners insolvens og sikre 
skyldners rentabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 307
Daniel Buda



PE613.399v02-00 124/155 AM\1139445DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
rekonstruktionsplan, der ikke er tiltrådt af 
alle klasser af berørte parter, efter 
anmodning fra en skyldner eller fra en 
fordringshaver med skyldners samtykke vil 
kunne stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed og gøres 
bindende for en eller flere klasser, der ikke 
har tiltrådt rekonstruktionsplanen, når den:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
rekonstruktionsplan, der ikke er tiltrådt af 
alle klasser af berørte parter, efter 
anmodning fra en skyldner eller, hvis dette 
er fastsat i national ret, fra en 
fordringshaver med skyldners samtykke vil 
kunne stadfæstes af en retslig eller 
administrativ myndighed og gøres 
bindende for en eller flere klasser, der ikke 
har tiltrådt rekonstruktionsplanen, når den:

Or. ro

Ændringsforslag 308
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) opfylder betingelserne i artikel 10, 
stk. 2

a) opfylder betingelserne i artikel 10, 
stk. 2 og sikrer samtidigt overholdelsen af 
alle kriterierne i national ret

Or. ro

Ændringsforslag 309
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) er tiltrådt af mindst én klasse af 
berørte parter, som ikke er kapitalejere, 
samt af en af de klasser, som efter en 
værdiansættelse af virksomheden ikke ville 

b) er tiltrådt af flertallet af klasser af 
berørte parter, blandt hvilke der hverken er 
kapitalejere eller nogen af de klasser, som 
efter en værdiansættelse af virksomheden 
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blive fyldestgjort, hvis den normale 
konkursorden blev fulgt

ikke ville blive fyldestgjort, hvis den 
normale konkursorden blev fulgt

Or. ro

Ændringsforslag 310
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) er tiltrådt af mindst én klasse af
berørte parter, som ikke er kapitalejere, 
samt af en af de klasser, som efter en 
værdiansættelse af virksomheden ikke
ville blive fyldestgjort, hvis den normale 
konkursorden blev fulgt

b) er tiltrådt af de klasser af berørte 
kreditorer, som repræsenterer flertallet i 
antal krav, som ville blive fyldestgjort, 
hvis den normale konkursorden blev fulgt.

Or. en

Ændringsforslag 311
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan som 
mindstekrav for godkendelse af 
rekonstruktionsplanen fastsætte et andet 
antal af klasser end det i stk. 1, litra b), 
fastsatte.

2. Medlemsstaterne kan som 
mindstekrav for godkendelse af 
rekonstruktionsplanen fastsætte et andet 
antal af klasser end det i stk. 1, litra b), 
fastsatte, i det omfang dette mindstekrav 
stadig dækker flertallet af klasser.

Or. ro

Ændringsforslag 312
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at når der 
er sandsynlighed for insolvens, kan 
skyldners aktionærer og andre kapitalejere 
ikke urimeligt forhindre vedtagelsen eller 
gennemførelsen af en rekonstruktionsplan, 
der vil kunne genoprette skyldners 
rentabilitet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at når der 
er sandsynlighed for insolvens, kan 
skyldners aktionærer og andre kapitalejere 
ikke urimeligt forhindre eller stå i vejen 
for vedtagelsen eller gennemførelsen af en 
rekonstruktionsplan, der vil kunne 
genoprette skyldners rentabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 313
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Arbejdstagere

Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagernes rettigheder, herunder 
rettighederne i dette direktiv, ikke 
undergraves af rekonstruktionsprocessen, 
og at der er uafhængigt tilsyn med 
overholdelsen af de relevante 
medlemsstaters og EU's lovgivning. Disse 
rettigheder omfatter navnlig:

1. retten til kollektive forhandlinger og 
faglige aktioner. og

2. retten til information og høring, 
herunder især retten til adgang til 
oplysninger om procedurer, der kan have 
betydning for ansættelsen og/eller 
muligheden for, at arbejdstagerne kan få 
dækket deres lønkrav og fremtidige 
betalinger, herunder 
arbejdsmarkedspensioner.

Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at 
arbejdstagerne altid behandles som en 
privilegeret og sikret klasse af kreditorer.
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Or. en

Ændringsforslag 314
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den retslige eller administrative 
myndigheds værdiopgørelse

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheders værdiopgørelse

Or. ro

Ændringsforslag 315
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der gøres indsigelse mod en 
rekonstruktionsplan med påstand om 
tilsidesættelse af kreditorernes bedste 
interesse, udarbejder den retslige eller 
administrative myndighed en 
likvidationsopgørelse.

1. Hvis der gøres indsigelse mod en 
rekonstruktionsplan med påstand om 
tilsidesættelse af kreditorernes bedste 
interesse, efterprøver den retslige eller 
administrative myndighed 
rekonstruktionsplanens lovlighed, og de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne udarbejder en 
likvidationsopgørelse.

Or. ro

Ændringsforslag 316
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Hvis der gøres indsigelse mod en 
rekonstruktionsplan med påstand om 
tilsidesættelse af kreditorernes bedste 
interesse, udarbejder den retslige eller 
administrative myndighed en 
likvidationsopgørelse.

1. Hvis der gøres indsigelse mod en 
rekonstruktionsplan med påstand om 
tilsidesættelse af kreditorernes bedste 
interesse, udarbejder den retslige eller 
administrative myndighed en alternativ 
opgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 317
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den retslige eller administrative 
myndighed opgør værdien af skyldners 
forretning på grundlag af dens værdi going 
concern i følgende tilfælde:

2. Den retslige eller administrative 
myndighed opgør værdien af skyldners 
forretning på grundlag af dens værdi som
going concern, hvis der gøres indsigelse 
mod en rekonstruktionsplan, i øvrige 
tilfælde

Or. en

Ændringsforslag 318
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den retslige eller administrative 
myndighed opgør værdien af skyldners 
forretning på grundlag af dens værdi going 
concern i følgende tilfælde: 

2. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne opgør værdien af 
skyldners forretning på grundlag af dens 
værdi som going concern i følgende 
tilfælde:

Or. ro

Ændringsforslag 319
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) når det for vedtagelsen af en 
rekonstruktionsplan er nødvendigt at gøre 
brug af muligheden for at gennemtvinge 
den over for alle kreditorklasser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 320
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i tilfælde af indsigelse mod en 
rekonstruktionsplan med påstand om 
tilsidesættelse af princippet om absolut 
fortrinsstilling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 321
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der om 
nødvendigt udpeges kvalificerede 
sagkyndige til at bistå den retslige eller 
administrative myndighed med 
værdiansættelsen, herunder hvis en 
fordringshaver gør indsigelse mod 
værdiansættelsen af en sikkerhedsstillelse.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 
udpeges kvalificerede sagkyndige til at 
bistå de kompetente myndigheder med 
værdiansættelsen, herunder hvis en 
fordringshaver gør indsigelse mod 
værdiansættelsen af en sikkerhedsstillelse.
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Or. ro

Ændringsforslag 322
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2а. Suspensionen skal være gældende 
fra det øjeblik, rekonstruktionsplanen 
vedtages, og indtil den ophæves som følge 
af fordringer mod skyldneren tilhørende 
kreditorer, der medvirker ved vedtagelse 
af planen.

Or. bg

Ændringsforslag 323
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan udelukke 
sikrede kreditorer fra virkningen af en 
rekonstruktionsplan.

Or. en

Ændringsforslag 324
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
retslig myndigheds afgørelse om 
stadfæstelse af en rekonstruktionsplan kan 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
gøres indsigelse mod en retslig 
myndigheds afgørelse om stadfæstelse af 
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indbringes for en højere retsinstans, og at 
en administrativ myndigheds afgørelse om 
stadfæstelse af en rekonstruktionsplan kan 
indbringes for en retslig myndighed.

en rekonstruktionsplan, eller den kan
indbringes for den samme eller en højere 
retsinstans, og at en administrativ 
myndigheds afgørelse om stadfæstelse af 
en rekonstruktionsplan kan indbringes for 
en retslig myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 325
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Appelsager behandles som 
hastesager.

2. Indsigelser og appelsager 
behandles som hastesager.

Or. en

Ændringsforslag 326
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) stadfæste planen og tilkende 
fordringshavere, som ikke har tiltrådt 
planen, en økonomisk kompensation, som 
skal betales af skyldner eller af de 
fordringshavere, der stemte for planen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 327
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) stadfæste planen og tilkende 
fordringshavere, som ikke har tiltrådt 
planen, en økonomisk kompensation, som 
skal betales af skyldner eller af de 
fordringshavere, der stemte for planen.

b) stadfæste planen og tilkende 
fordringshavere, som ikke har tiltrådt 
planen, en økonomisk kompensation, som 
skal betales af skyldner eller af de 
fordringshavere, der stemte for planen, 
med undtagelse af arbejdstagerklassen.

Or. en

Ændringsforslag 328
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ny 
finansiering og midlertidig finansiering 
fremmes og beskyttes. Ny og midlertidig 
finansiering må i særdeleshed ikke kunne 
erklæres ugyldig, anfægtelig eller 
uigennemførlig som en handling til skade 
for den samlede fordringshavermasse ved 
efterfølgende insolvensbehandlinger, 
medmindre disse transaktioner er 
gennemført svigagtigt eller i ond tro.

1. Medlemsstaterne tilstræber at
fremme og beskytte ny finansiering og 
midlertidig finansiering i tilstrækkelig 
grad. Ny og midlertidig finansiering må i 
særdeleshed ikke kunne erklæres ugyldig, 
anfægtelig eller uigennemførlig som en 
handling til skade for den samlede 
fordringshavermasse ved efterfølgende 
insolvensbehandlinger, medmindre disse 
transaktioner er gennemført svigagtigt eller 
i ond tro.

Or. en

Ændringsforslag 329
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
ydere af ny eller midlertidig finansiering 
ved senere insolvensbehandling skal have 
fortrinsret til fyldestgørelse i forhold til 

2. Medlemsstaterne kan sikre, at ny 
finansiering og midlertidig finansiering 
mindst fyldestgøres før ordinære usikrede 
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fordringshavere, der ellers ville have 
foranstillede eller ligeværdige krav på 
fyldestgørelse. I sådanne tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at ny finansiering og 
midlertidig finansiering mindst
fyldestgøres før ordinære usikrede 
fordringer.

fordringer, men ikke før 
arbejdstagerklassens fordringer.

Or. en

Ændringsforslag 330
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
ydere af ny eller midlertidig finansiering 
ved senere insolvensbehandling skal have 
fortrinsret til fyldestgørelse i forhold til 
fordringshavere, der ellers ville have 
foranstillede eller ligeværdige krav på 
fyldestgørelse. I sådanne tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at ny finansiering og 
midlertidig finansiering mindst 
fyldestgøres før ordinære usikrede 
fordringer.

2. Medlemsstaterne bestemmer, at 
ydere af ny eller midlertidig finansiering 
ved senere insolvensbehandling skal have 
fortrinsret til fyldestgørelse i forhold til 
fordringshavere, der ellers ville have 
foranstillede eller ligeværdige krav på 
fyldestgørelse. I sådanne tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at ny finansiering og 
midlertidig finansiering mindst 
fyldestgøres før ordinære usikrede 
fordringer.

Or. it

Ændringsforslag 331
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ydere af ny finansiering og 
midlertidig finansiering i en 
rekonstruktionsproces er fritaget for 
civilretligt, administrativt og strafferetligt 
ansvar i tilfælde af skyldners 
efterfølgende insolvens, medmindre denne 

udgår
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finansiering er ydet svigagtigt eller i ond 
tro.

Or. en

Ændringsforslag 332
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår

Ledelsens pligter

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at virksomhedens ledelse i tilfælde af 
sandsynlighed for insolvens har følgende 
pliger:

(a) omgående at tage skridt til at 
begrænse tabet for kreditorer, 
lønmodtagere, kapitalejere og andre 
interessenter mest muligt

(b) at tage behørigt hensyn til 
kreditorernes og andre interessenters 
interesser

(c) at tage rimelige skridt til at afværge 
insolvens

(d) at afstå fra enhver forsætlig eller groft 
uagtsom handling, der kan bringe 
virksomhedens levedygtighed i fare.

Or. en

Ændringsforslag 333
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Ledelsens pligter Ledelsens forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 334
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tage behørigt hensyn til 
kreditorernes og andre interessenters 
interesser

b) at tage behørigt hensyn til 
kreditorernes, arbejdstagernes og andre 
interessenters interesser

Or. ro

Ændringsforslag 335
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tage behørigt hensyn til 
kreditorernes og andre interessenters 
interesser

b) at tage behørigt hensyn til 
kreditorernes, arbejdstagernes og andre 
interessenters interesser

Or. en

Ændringsforslag 336
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ikke med overlæg at reducere 
værdien af virksomhedens nettoaktiver 
under det niveau, der er nødvendigt til 
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dækning af de samlede forpligtelser over 
for arbejdstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 337
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at overholde alle deres 
forpligtelser over for kreditorer, 
arbejdstagere, andre interessenter, staten 
og dens organer i overensstemmelse med 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 338
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at afslutte en årsopgørelse, der 
bekræfter deres overholdelse af deres 
juridiske forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 339
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Manglende opfyldelse af ovenstående 
pligter:

a) skal tages i betragtning ved 
fastsættelsen af frister og betingelser for 
afslutning som fastlagt i artikel 22

b) kan føre til forbud mod udøvelse af 
erhvervsvirksomhed for ledere, der, hvis 
de udstedes i én medlemsstat, forhindrer 
den samme person i at udføre 
ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, 
der er hjemmehørende i andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 340
Gilles Lebreton

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at 
skyldnervirksomheder kan underkastes en 
procedure, der svarer til den, der allerede 
eksisterer i forbindelse med fysiske 
personers insolvens.

Or. fr

Ændringsforslag 341
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at håbløst 
gældsatte iværksættere vil kunne opnå fuld 
gældssanering efter reglerne i dette 
direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ærlige
håbløst gældsatte iværksættere vil kunne 
opnå fuld gældssanering efter reglerne i 
dette direktiv, efter at de har gennemgået 
en insolvensprocedure.

Or. ro
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Ændringsforslag 342
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at håbløst 
gældsatte iværksættere vil kunne opnå fuld 
gældssanering efter reglerne i dette 
direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at håbløst 
gældsatte iværksættere i god tro vil kunne 
opnå fuld gældssanering efter reglerne i 
dette direktiv.

Or. bg

Ændringsforslag 343
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En fuld gældssanering gælder 
kun, hvis den gældsatte iværksætter har 
overholdt kravene i artikel 18 i dette 
direktiv. Iværksættere, der overtræder 
ansættelses- og/eller konkurrenceretten, 
udelukkes fra fuld gældssanering.

Or. en

Ændringsforslag 344
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den periode, ved hvis udløb 
iværksætteren er blevet gældfri, må ikke 
være på over tre år regnet fra

1. Den periode, ved hvis udløb 
iværksætteren er blevet gældfri, må ikke 
være på over fem år regnet fra
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Or. de

Ændringsforslag 345
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den periode, ved hvis udløb 
iværksætteren er blevet gældfri, må ikke 
være på over tre år regnet fra

1. Den periode, ved hvis udløb 
iværksætteren er blevet gældfri, skal være 
mindst tre år regnet fra

Or. en

Ændringsforslag 346
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den dato, hvor den retslige eller 
administrative myndighed traf afgørelse 
om begæringen om gældssanering, når der 
er tale om en sanering, der resulterer i 
afvikling af den gældsatte iværksætters 
aktiver eller

a) den dato, hvor den retslige eller 
administrative myndighed traf afgørelse 
om begæringen om gældssanering, når der 
er tale om en sanering, der resulterer i 
afvikling af den gældsatte iværksætters 
aktiver, som beskrevet i artikel 19, stk. 2, i 
dette direktiv eller

Or. en

Ændringsforslag 347
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
gældsatte iværksættere ved 
gældssaneringsperiodens udløb er frigjort 
for deres gæld, uden at det er nødvendigt 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
gældsatte iværksættere ved 
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at indgive ny begæring til en retslig eller 
administrativ myndighed.

gældssaneringsperiodens udløb er frigjort 
for deres gæld.

Or. en

Ændringsforslag 348
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når en gældsat 
iværksætter har opnået gældssanering efter 
bestemmelserne i dette direktiv, ophører 
ethvert forbud mod start af en virksomhed 
eller udøvelse af et erhverv, der har 
forbindelse med iværksætterens 
gældsætning, senest ved 
gældssaneringsperiodens udløb, uden at 
indgivelse af ny ansøgning til en retslig 
eller administrativ myndighed er 
nødvendig.

Medlemsstaterne sikrer, at når en gældsat 
iværksætter har opnået gældssanering efter 
bestemmelserne i dette direktiv, ophører 
ethvert forbud mod start af en virksomhed 
eller udøvelse af et erhverv, der har 
forbindelse med iværksætterens 
gældsætning, senest ved 
gældssaneringsperiodens udløb.

Or. en

Ændringsforslag 349
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 19, 20 og 21 kan
medlemsstaterne opretholde eller indføre
bestemmelser, der under nærmere fastsatte 
omstændigheder begrænser adgangen til 
gældssanering eller fastsætter længere 
frister for opnåelse af fuld gældsfrigørelse 
eller længere forbudsperioder, når sådanne 
begrænsninger er begrundet i hensyn til en 
almen interesse, især

1. Uanset artikel 19, 20 og 21 
opretholder eller indfører 
medlemsstaterne bestemmelser, der under 
nærmere fastsatte omstændigheder 
begrænser adgangen til gældssanering eller 
fastsætter længere frister for opnåelse af 
fuld gældsfrigørelse eller længere 
forbudsperioder, når sådanne 
begrænsninger er begrundet i hensyn til en 
almen interesse, især
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Or. en

Ændringsforslag 350
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ledelsen har systematisk undladt at 
overholde deres opgaver i henhold til 
artikel 18 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 351
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) medlemsstaterne fastsætter, at 
adgangen til gældssaneringsprocedurer 
højst ydes to gange, og at der ikke kan 
ydes nogen gældssanering til 
iværksætteren i en periode på fem år efter 
hans seneste gældssanering.

Or. en

Ændringsforslag 352
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvor iværksættere og/eller deres 
ledelse har handlet i strid med deres 
forpligtelser i henhold til artikel 18 i dette 
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direktiv, eller hvor iværksættere og/eller 
deres ledelse har overtrådt beskæftigelses-
og/eller konkurrenceretten.

Or. en

Ændringsforslag 353
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med hensyn til stk. 1, litra a), bør 
Kommissionen udstikke retningslinjer til 
medlemsstaterne om at etablere et sæt 
kriterier til at definere en uhæderlig 
handling eller at handle i ond tro i denne 
sammenhæng.

Or. pt

Ændringsforslag 354
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 
bestemme, at erhvervsmæssig og personlig 
gæld skal behandles hver for sig, forudsat 
at behandlingen kan koordineres i 
forbindelse med en gældssanering efter 
reglerne i dette direktiv.

2. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 
bestemme, at erhvervsmæssig og personlig 
gæld skal behandles hver for sig, forudsat 
at behandlingen er påviseligt hurtigere og 
mere effektiv end en enkelt procedure.

Or. en

Ændringsforslag 355
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at ethvert 
tilsyn med en beslutning i henhold til stk. 
1 og 2 i denne artikel udføres af en 
kompetent retslig eller administrativ 
myndighed for at forhindre misbrug fra 
iværksætternes side.

Or. en

Ændringsforslag 356
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
dommere og anklagere og administrative 
myndigheder, der beskæftiger sig med 
sager om rekonstruktion, insolvens og en 
ny chance, modtager grunduddannelse og
efteruddannelse op til et niveau svarende 
til deres ansvar.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
dommere og anklagere og administrative 
myndigheder, der beskæftiger sig med 
sager om rekonstruktion, insolvens og en 
ny chance, modtager grunduddannelse,
efteruddannelse og specialisering

Or. ro

Ændringsforslag 357
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
mæglere, insolvensbehandlere og andre 
bobestyrere, som er beskikket i sager om 
rekonstruktion, insolvens og en ny chance, 
modtager den nødvendige
grunduddannelse og efteruddannelse med 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
mæglere, insolvensbehandlere og andre 
bobestyrere, som er beskikket i sager om 
rekonstruktion, insolvens og en ny chance, 
modtager grunduddannelse og 
efteruddannelse og opnår de nødvendige 



PE613.399v02-00 144/155 AM\1139445DA.docx

DA

henblik på at sikre, at deres tjenester ydes
på en effektiv, upartisk, uafhængig og 
kompetent måde i forhold til parterne.

kvalifikationer med henblik på at sikre, at 
deres tjenester ydes på en effektiv, 
upartisk, uafhængig og kompetent måde i 
forhold til parterne.

Or. bg

Ændringsforslag 358
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer med de 
midler, som de finder hensigtsmæssige, 
udarbejdelsen og overholdelsen af 
frivillige adfærdskodekser blandt
bobestyrer inden for rekonstruktion, 
insolvens og en ny chance, samt andre 
effektive tilsynsmekanismer for levering af
disse tjenester.

2. Medlemsstaterne sikrer, at
bobestyrere inden for rekonstruktion, 
insolvens og en ny chance, samt andre 
effektive tilsynsmekanismer for levering af 
disse tjenester overholder lovbestemte 
adfærdskodekser, som mindst skal omfatte 
bestemmelser om uddannelse, 
erhvervsuddannelse, autorisation, 
registrering, personligt ansvar, forsikring 
og vandel.

Or. en

Ændringsforslag 359
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer med de 
midler, som de finder hensigtsmæssige, 
udarbejdelsen og overholdelsen af frivillige 
adfærdskodekser blandt bobestyrer inden 
for rekonstruktion, insolvens og en ny 
chance, samt andre effektive 
tilsynsmekanismer for levering af disse 
tjenester.

2. Medlemsstaterne fremmer med de 
midler, som de finder hensigtsmæssige, 
afværgning og/eller eliminering af 
interessekonflikter samt udarbejdelsen og 
overholdelsen af frivillige adfærdskodekser 
blandt bobestyrer inden for rekonstruktion, 
insolvens og en ny chance, samt andre 
effektive tilsynsmekanismer for levering af 
disse tjenester.
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Or. bg

Ændringsforslag 360
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fastsætter 
effektive sanktioner for overtrædelser af 
bobestyrernes forpligtelser i henhold til 
denne artikel og anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 361
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
proceduren for beskikkelse, afsættelse og 
tilbagetræden for bobstyrere inden for 
rekonstruktion, insolvens og en ny chance
er klar, forudsigelig og retfærdig, og især at 
den opfylder de krav, der er fastsat i stk. 2, 
3 og 4.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
proceduren for beskikkelse, afsættelse og 
tilbagetræden for bobestyrere inden for 
rekonstruktion og insolvens er klar, 
forudsigelig og retfærdig, og især at den 
opfylder de krav, der er fastsat i stk. 2, 3 og 
4.

Or. en

Ændringsforslag 362
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Hvis bobestyrere inden for 
rekonstruktion, insolvens og en ny chance
beskikkes af den retslige eller 
administrative myndighed, sikrer 
medlemsstaterne, at kriterierne med hensyn 
til den måde, hvorpå den retslige eller 
administrative myndighed udvælger en 
sådan aktør, er klare og gennemskuelige. 
Ved valg af en bobestyrer inden for 
rekonstruktion, insolvens og en ny chance
tages der behørigt hensyn til 
vedkommendes erfaring og ekspertise. 
Såfremt det er hensigtsmæssigt, høres 
skyldnere og fordringshavere i forbindelse 
med valget af bobestyrer.

3. Hvis bobestyrere inden for 
rekonstruktion og insolvens beskikkes af 
den retslige eller administrative 
myndighed, sikrer medlemsstaterne, at 
kriterierne med hensyn til den måde, 
hvorpå den retslige eller administrative 
myndighed udvælger en sådan aktør, er 
klare og gennemskuelige. Ved valg af en 
bobestyrer inden for rekonstruktion og
insolvens tages der behørigt hensyn til 
vedkommendes erfaring og ekspertise. 
Såfremt det er hensigtsmæssigt, høres 
skyldnere og fordringshavere i forbindelse 
med valget af bobestyrer.

Or. en

Ændringsforslag 363
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår

Tilsyn med og vederlag til bobestyrere
inden for rekonstruktion, insolvens og en 
ny chance

1. Medlemsstaterne indfører passende 
tilsyns- og reguleringsmæssige strukturer 
med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 
tilsyn med det arbejde, som bobestyrere
inden for rekonstruktion, insolvens og en 
ny chance udfører. Tilsynet og 
reguleringen omfatter også en passende 
og effektiv ordning for sanktionering af 
bobestyrere, der har forsømt deres pligter.

2. Medlemsstaterne sikrer, at vederlaget til 
bobestyrere inden for rekonstruktion, 
insolvens og en ny chance er omfattet af 
bestemmelser, der tilskynder til en rettidig 
og effektiv løsning af sager under behørig 
hensyntagen til deres kompleksitet. 
Medlemsstaterne sørger for, at der er 
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adgang til hensigtsmæssige procedurer 
med indbyggede 
sikkerhedsforanstaltninger, således at 
tvister vedrørende vederlag kan løses 
rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 364
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1а. Medlemsstaterne skal sikre, at 
oplysninger om de myndigheder, der fører 
tilsyn eller kontrol med bobestyrere inden 
for rekonstruktion, er offentligt 
tilgængelige.

Or. bg

Ændringsforslag 365
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at
følgende handlinger kan foretages
elektronisk, herunder i 
grænseoverskridende situationer:

1. Medlemsstaterne kan også foretage
følgende handlinger elektronisk, herunder i 
grænseoverskridende situationer:

Or. ro

Ændringsforslag 366
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
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Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) underretning af kreditorer c) underretning af kreditorer og 
arbejdstagerrepræsentanter

Or. en

Ændringsforslag 367
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Enhver ændring af skyldnerens 
hovedinteressecenter som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2015/848 om 
insolvensbehandling (omarbejdning) er 
ikke tilladt under 
rekonstruktionsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 368
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at udarbejde 
pålidelige årlige statistikker på 
medlemsstatsniveau indsamler og 
aggregerer medlemsstaterne data om:

udgår

(a) antallet af indledte, verserende eller 
afsluttede sager opdelt efter:

i) procedurer for forebyggende 
rekonstruktion
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ii) insolvensprocedurer som f.eks. 
likvidationsprocedurer

iii) procedurer for fuld gældssanering for 
fysiske personer

(b) sagens varighed fra indledningen til 
betalingen, opdelt efter typer af 
procedurer (forebyggende rekonstruktion, 
insolvens, gældssanering)

(c) andelen af hver type af resultat inden 
for hver rekonstruktions- eller 
insolvensprocedure, herunder det antal 
procedurer, der er begæret, men som ikke 
er blevet indledt som følge af manglende 
midler i skyldnerens bo

(d) de gennemsnitlige omkostninger for 
hver procedure, der er godkendt af de 
retslige eller administrative myndigheder, 
i euro

(e) inddrivelsesprocenter for sikrede og 
usikrede fordringshavere angivet separat 
samt antallet af procedurer med en samlet 
inddrivelsesprocent på mellem nul og to 
procent for hver type procedure 
omhandlet i litra a)

(f) antallet af skyldnere, der er genstand 
for procedurerne omhandlet i litra a), nr. 
i), som inden for tre år efter afslutningen 
af sådanne procedurer er genstand for en 
af procedurerne omhandlet i litra a), nr. 
i), og ii)

(g) antallet af skyldnere, som efter at have 
været genstand for en procedure 
omhandlet i litra a), nr. iii) er genstand 
for en anden sådan procedure eller en 
anden i litra a) omhandlet procedure.

Or. en

Ændringsforslag 369
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) antallet af tabte arbejdspladser, 
overførsel af en del af eller hele 
virksomheden, delvise afskedigelser, 
indvirkning af rekonstruktionsaftaler på 
beskæftigelsen, tilsidesættelse af 
ledelsernes forpligtelser samt omfanget af 
offentlige tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 370
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) antallet af skyldnere, som efter at 
have været genstand for en procedure 
omhandlet i litra a), nr. ii) og iii), der har 
startet en ny virksomhed

Or. pt

Ændringsforslag 371
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) antallet af tabte arbejdspladser og 
rekonstruktionsaftalers og 
insolvensprocedurers konsekvenser for 
arbejdstagernes situation.

Or. en

Ændringsforslag 372
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António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) antallet af mistede arbejdspladser, 
overdragelse af en del af eller hele 
virksomheden og virkningerne af 
rekonstruktionsaftalerne på 
beskæftigelsessituationen.

Or. pt

Ændringsforslag 373
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) antallet af svigagtige 
rekonstruktions- og insolvensprocedurer 
og eksisterende 
håndhævelsesmekanismers funktion.

Or. en

Ændringsforslag 374
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder 
statistikker på grundlag af de aggregerede 
data, som er omhandlet i stk. 1 og 2, og gør 
dette for hele kalenderår, som afsluttes den 
31. december hvert år, første gang med 
data indsamlet for det første hele 
kalenderår efter [datoen for anvendelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne]. Disse 

3. Medlemsstaterne udarbejder 
statistikker på grundlag af de aggregerede 
data, som er omhandlet i stk. 1 og 2, og gør 
dette for hele kalenderår, som afsluttes den 
31. december hvert år, første gang med 
data indsamlet for det første hele 
kalenderår 12 måneder fra [datoen for 
anvendelsen af 
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statistikker meddeles Kommissionen årligt 
på grundlag af en standardiseret formular 
til dataoverførsel, hvilket senest skal ske 
den 31. marts i det på indsamlingsåret 
følgende kalenderår.

gennemførelsesforanstaltningerne]. Disse 
statistikker meddeles Kommissionen årligt 
på grundlag af en standardiseret formular 
til dataoverførsel, hvilket senest skal ske 
den 31. marts i det på indsamlingsåret 
følgende kalenderår.

Or. ro

Ændringsforslag 375
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen samler de i stk. 1- 3 
i denne artikel omhandlede oplysninger 
på sit websted på en offentligt tilgængelig, 
gratis og brugervenlig måde.

Or. en

Ændringsforslag 376
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 30a.

Indberetningspligt

1. En skyldner, der deltager i en 
rekonstruktions-, insolvens- eller 
gældssaneringsprocedure i en 
medlemsstat, og som også driver 
virksomhed i en anden medlemsstat, skal 
underrette den kompetente myndighed, 
forvaltning eller domstol i begge lande om 
indledningen af disse procedurer.

2. Skyldneren har pligt til at indberette 
aktiviteterne, omfanget samt indretningen 
af sin virksomhed i en anden medlemsstat 
eller tredjelande til den forvaltning eller 
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domstol, der behandler rekonstruktions-, 
insolvens- eller 
gældssaneringsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 377
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af følgende retsakter:

1. Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af følgende retsakter, der har
forrang i forhold til dette direktiv:

Or. en

Ændringsforslag 378
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) direktiv 2008/94/EF om beskyttelse 
af arbejdstagerne i tilfælde af 
arbejdsgiverens insolvens.

Or. en

Ændringsforslag 379
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Dette direktiv berører ikke 
arbejdstageres rettigheder, der er sikret ved 
direktiv 98/59/EF, 2001/23/EF, 
2002/14/EF, 2008/94/EF og 2009/38/EF.

2. Dette direktiv berører ikke 
arbejdstageres rettigheder, der er sikret ved 
direktiv 98/59/EF, 2001/23/EF, 
2002/14/EF, 2008/94/EF og 2009/38/EF og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 380
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [5 år efter datoen for påbegyndelsen 
af anvendelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 
7. år derefter forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv, herunder om der bør overvejes
yderligere foranstaltninger til at 
konsolidere og styrke den retlige ramme 
for rekonstruktion, insolvens og en ny 
chance.

Senest [3 år efter datoen for påbegyndelsen 
af anvendelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 
5. år derefter forelægger Kommissionen en 
rapport om anvendelsen og indvirkningen 
af dette direktiv for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg. På grundlag af denne 
vurdering forelægger Kommissionen, hvis 
det er passende, et lovforslag efter 
gennemgangen af dette direktiv, idet der 
overvejes yderligere foranstaltninger til at 
konsolidere og harmonisere den retlige 
ramme for rekonstruktion, insolvens og en 
ny chance, særlig på områder som: a) 
betingelserne for indledning af en 
insolvensbehandling, b) en fælles 
definition på insolvens, c) konkursorden 
og d) anfægtelsessøgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 381
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Senest [5 år efter datoen for påbegyndelsen 
af anvendelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 
7. år derefter forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv, herunder om der bør overvejes 
yderligere foranstaltninger til at 
konsolidere og styrke den retlige ramme 
for rekonstruktion, insolvens og en ny 
chance.

Senest [5 år efter datoen for påbegyndelsen 
af anvendelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger] og hvert 
7. år derefter indleder Kommissionen en 
revision om anvendelsen af dette direktiv 
og forelægger for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg en rapport ledsaget af, hvis 
det er muligt, et forslag til nye retsakter til 
at konsolidere og styrke den retlige ramme 
for rekonstruktion, insolvens og en ny 
chance. Denne revision skal ikke kun 
fokusere på den materielle genopretning, 
men også på solvensen og genopretningen 
af rentabiliteten. Der skal rettes særlig 
opmærksomhed mod konsekvenserne for 
små og mellemstore virksomheder.

Or. pt

Ændringsforslag 382
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser fra den [2
år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden], med undtagelse af 
bestemmelserne vedrørende gennemførelse 
af afsnit IV, som finder anvendelse fra den 
[3 år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

De anvender disse bestemmelser fra den [3
år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden], med undtagelse af 
bestemmelserne vedrørende gennemførelse 
af afsnit IV, som finder anvendelse fra den 
[fire år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. bg
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