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Módosítás 86
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy az 
olyan alapvető szabadságjogok gyakorlata 
elől, mint amilyen a tőke szabad mozgása
és a letelepedés szabadságának joga 
eltávolítsa, az akadályokat, amelyek a 
megelőző szerkezetátalakításra, 
fizetésképtelenségre és második esélyre 
vonatkozó eljárásokról szóló nemzeti 
jogszabályok közötti eltérésből 
származnak. Az irányelv célja, hogy ezeket 
az akadályokat eltávolítsa azáltal, hogy 
biztosítja a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
életképes vállalkozások számára a 
hatékony megelőző szerkezetátalakítási 
keretekhez való hozzáférést, ami lehetővé 
teszi számukra, hogy folytassák 
működésüket; hogy a becsületes és 
túlzottan eladósodott vállalkozók ésszerű 
idő elteltével történő teljes 
adósságelengedést követően kapjanak egy 
második esélyt; és hogy a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
mentesítési eljárások hatékonyságát 
növeljék, különös tekintettel azok 
időtartamának rövidítésére.

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy az 
olyan alapvető szabadságjogok gyakorlata 
elől, mint amilyen a tőke szabad mozgása 
és a letelepedés szabadságának joga 
eltávolítsa, az akadályokat, amelyek a 
megelőző szerkezetátalakításra, 
fizetésképtelenségre és második esélyre 
vonatkozó eljárásokról szóló nemzeti 
jogszabályok közötti eltérésből 
származnak. Az irányelv célja, hogy ezeket 
az akadályokat eltávolítsa azáltal, hogy 
biztosítja a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
életképes vállalkozások, valamint a 
személyes felelősséggel tartozó vállalkozók
számára a gyors megelőző 
szerkezetátalakítási keretekhez való 
hozzáférést, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy folytassák működésüket; hogy a 
becsületes és túlzottan eladósodott 
vállalkozók észszerű idő elteltével történő 
teljes adósságelengedést követően 
kapjanak egy második esélyt, amelynek 
keretében fizetésképtelenségi eljárást 
folytattak le, és hogy a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások 
hatékonyságát növeljék, különös tekintettel 
azok időtartamának rövidítésére.

Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az irányelv célkitűzése, hogy az 
olyan alapvető szabadságjogok gyakorlata 
elől, mint amilyen a tőke szabad mozgása 
és a letelepedés szabadságának joga 
eltávolítsa, az akadályokat, amelyek a 
megelőző szerkezetátalakításra, 
fizetésképtelenségre és második esélyre 
vonatkozó eljárásokról szóló nemzeti 
jogszabályok közötti eltérésből 
származnak. Az irányelv célja, hogy ezeket 
az akadályokat eltávolítsa azáltal, hogy 
biztosítja a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
életképes vállalkozások számára a 
hatékony megelőző szerkezetátalakítási 
keretekhez való hozzáférést, ami lehetővé 
teszi számukra, hogy folytassák 
működésüket; hogy a becsületes és 
túlzottan eladósodott vállalkozók ésszerű 
idő elteltével megtörténő teljes 
adósságelengedést követően kapjanak egy 
második esélyt; és hogy a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
mentesítési eljárások hatékonyságát 
növeljék, különös tekintettel azok 
időtartamának rövidítésére.

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy az 
olyan alapvető szabadságjogok gyakorlata 
elől, mint amilyen a tőke szabad mozgása 
és a letelepedés szabadságának joga 
eltávolítsa, az akadályokat, amelyek a 
megelőző szerkezetátalakításra, 
fizetésképtelenségre és második esélyre 
vonatkozó eljárásokról szóló nemzeti 
jogszabályok közötti eltérésből 
származnak. Az irányelv célja, hogy a 
munkavállalók alapvető jogainak és 
szabadságainak sérelme nélkül ezeket az 
akadályokat eltávolítsa azáltal, hogy 
biztosítja a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
életképes vállalkozások számára a 
hatékony megelőző szerkezetátalakítási 
keretekhez való hozzáférést, amelyek 
lehetővé teszik számukra, hogy folytassák 
működésüket, a munkavállalók 
szabadságainak és alapvető jogainak 
sérelme nélkül; hogy a becsületes és 
túlzottan eladósodott vállalkozók ésszerű 
idő elteltével megtörténő teljes 
adósságelengedést követően kapjanak egy 
második esélyt; és hogy a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
mentesítési eljárások hatékonyságát 
növeljék, különös tekintettel azok 
időtartamának rövidítésére.

Or. en

Módosítás 88
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy az 
olyan alapvető szabadságjogok gyakorlata 
elől, mint amilyen a tőke szabad mozgása 
és a letelepedés szabadságának joga 
eltávolítsa, az akadályokat, amelyek a 
megelőző szerkezetátalakításra, 
fizetésképtelenségre és második esélyre 

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez és az olyan alapvető 
szabadságjogok gyakorlata elől, mint 
amilyen a tőke szabad mozgása és a 
letelepedés szabadságának joga, eltávolítsa 
az akadályokat, amelyek a megelőző 
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vonatkozó eljárásokról szóló nemzeti 
jogszabályok közötti eltérésből 
származnak. Az irányelv célja, hogy ezeket 
az akadályokat eltávolítsa azáltal, hogy 
biztosítja a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
életképes vállalkozások számára a 
hatékony megelőző szerkezetátalakítási 
keretekhez való hozzáférést, ami lehetővé 
teszi számukra, hogy folytassák 
működésüket; hogy a becsületes és 
túlzottan eladósodott vállalkozók ésszerű 
idő elteltével megtörténő teljes 
adósságelengedést követően kapjanak egy 
második esélyt; és hogy a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
mentesítési eljárások hatékonyságát 
növeljék, különös tekintettel azok 
időtartamának rövidítésére.

szerkezetátalakításra, fizetésképtelenségre 
és második esélyre vonatkozó eljárásokról 
szóló nemzeti jogszabályok közötti 
eltérésből származnak. Az irányelv célja, 
hogy ezeket az akadályokat eltávolítsa 
azáltal, hogy biztosítja a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő életképes 
vállalkozások számára a hatékony 
megelőző szerkezetátalakítási keretekhez 
való hozzáférést, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy folytassák működésüket; 
hogy a becsületes és túlzottan eladósodott 
vállalkozók ésszerű idő elteltével 
megtörténő teljes adósságelengedést 
követően kapjanak egy második esélyt; és 
hogy a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások 
hatékonyságát növeljék, különös tekintettel 
azok időtartamának rövidítésére.

Or. pt

Módosítás 89
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerkezetátalakításnak elő kell 
segítenie, hogy a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozások teljesen vagy részben
folytathassák az üzleti tevékenységüket 
azáltal, hogy megváltoztatják az eszközök 
és források összetételét, feltételeit vagy 
szerkezetét vagy a tőkéjük szerkezetét, 
ideértve az eszközök vagy üzletrészek 
értékesítését. A megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek 
mindenekelőtt a lehetővé kell tenni a 
vállalkozások számára, hogy korai 
szakaszban hajtsák végre a 
szerkezetátalakítást, hogy elkerüljék a 
fizetésképtelenséget. Ezeknek a kereteknek 
maximalizálniuk kell az összértéket a 
hitelezők, tulajdonosok, valamint a 

(2) A szerkezetátalakításnak elő kell 
segítenie, hogy a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozások és a személyes 
felelősséggel tartozó vállalkozók teljesen 
vagy részben folytathassák az üzleti 
tevékenységüket azáltal, hogy 
megváltoztatják az eszközök és források 
összetételét, feltételeit vagy szerkezetét 
vagy a tőkéjük szerkezetét, ideértve az 
eszközök vagy üzletrészek értékesítését. A 
megelőző szerkezetátalakítási kereteknek 
mindenekelőtt a lehetővé kell tenni a 
vállalkozások számára, hogy korai 
szakaszban hajtsák végre a gyors
szerkezetátalakítást, hogy elkerüljék a 
fizetésképtelenséget. Ezeknek a megelőző 
gyors kereteknek maximalizálniuk kell az 
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gazdaság egésze felé, és meg kell 
akadályoznia az állások szükségtelen 
megszűnését és a tudás és szakértelem
elvesztését. Továbbá várhatóan megelőzik 
a nemteljesítő hitelek felhalmozódását. A 
szerkezetátalakítási folyamatban minden 
érintett fél jogait védeni kell. Ugyanakkor 
az életképtelen vállalkozásokat, 
amelyeknek nincs kilátásuk a túlélésre, a 
lehető leghamarabb fel kell számolni.

összértéket a hitelezők, tulajdonosok, 
valamint a gazdaság egésze felé, és meg 
kell akadályoznia az állások szükségtelen 
megszűnését és a tudás és szakértelem
elvesztését. Továbbá várhatóan megelőzik 
a nemteljesítő hitelek felhalmozódását. A 
szerkezetátalakítási folyamatban minden 
érintett fél jogait védeni kell. Ugyanakkor 
az életképtelen vállalkozásokat, 
amelyeknek nincs kilátásuk a túlélésre, a 
lehető leghamarabb fel kell számolni. Az 
időszerű megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások rendelkezésre állása biztosítaná, 
hogy azelőtt kerüljön sor intézkedésekre, 
mielőtt a társaságok elkezdik nem fizetni 
adósságaikat. Ennek köszönhetően 
csökkenne annak kockázata, hogy a 
ciklikus gazdasági visszaesések során a 
hitelek nemteljesítő hitelekké válnak, és 
ezáltal csökkenne a pénzügyi szektorra 
gyakorolt kapcsolódó negatív hatás. A 
cégek és a munkahelyek jelentős hányadát 
meg lehetne menteni, ha minden olyan 
tagállamban, ahol létesítményekkel, 
eszközökkel és hitelezőkel rendelkeznek, 
léteznének megelőző eljárások.

Or. ro

Módosítás 90
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerkezetátalakításnak elő kell 
segítenie, hogy a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozások teljesen vagy részben 
folytathassák az üzleti tevékenységüket 
azáltal, hogy megváltoztatják az eszközök 
és források összetételét, feltételeit vagy 
szerkezetét vagy a tőkéjük szerkezetét, 
ideértve az eszközök vagy üzletrészek
értékesítését. A megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek 

(2) A szerkezetátalakításnak elő kell 
segítenie, hogy a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozások teljesen vagy részben 
folytathassák az üzleti tevékenységüket 
azáltal, hogy megváltoztatják az eszközök 
és források összetételét, feltételeit vagy 
szerkezetét vagy a tőkéjük szerkezetét, 
ideértve az eszközöknek, üzletrészeknek 
vagy magának a vállalkozásnak az
értékesítését. A megelőző 
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mindenekelőtt lehetővé kell tenni a 
vállalkozások számára, hogy korai 
szakaszban hajtsák végre a 
szerkezetátalakítást, hogy elkerüljék a 
fizetésképtelenséget. Ezeknek a kereteknek 
maximalizálniuk kell az összértéket a 
hitelezők, tulajdonosok, valamint a 
gazdaság egésze felé, és meg kell 
akadályoznia az állások szükségtelen 
megszűnését és a tudás és szakértelem 
elvesztését. Továbbá várhatóan megelőzik 
a nemteljesítő hitelek felhalmozódását. A 
szerkezetátalakítási folyamatban minden 
érintett fél jogait védeni kell. Ugyanakkor 
az életképtelen vállalkozásokat, 
amelyeknek nincs kilátásuk a túlélésre, a 
lehető leghamarabb fel kell számolni.

szerkezetátalakítási kereteknek 
mindenekelőtt lehetővé kell tenni a 
vállalkozások számára, hogy korai 
szakaszban hajtsák végre a 
szerkezetátalakítást, hogy elkerüljék a 
fizetésképtelenséget. Ezeknek a kereteknek 
meg kell előzniük az állások szükségtelen
megszűnését és a tudás és szakértelem 
elvesztését, és maximalizálniuk kell az 
összértéket – azon összeghez képest, 
amelyet az eszközök felszámolása esetén 
kapnának – a hitelezők, a tulajdonosok, 
valamint a gazdaság egésze felé. Továbbá 
várhatóan megelőzik a nemteljesítő hitelek 
felhalmozódását. A szerkezetátalakítási 
folyamatban minden érintett fél jogait 
védeni kell. Ugyanakkor az életképtelen 
vállalkozásokat, amelyeknek nincs 
kilátásuk a túlélésre, a lehető leghamarabb 
fel kell számolni.

Or. en

Módosítás 91
Răzvan Popa

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerkezetátalakításnak elő kell 
segítenie, hogy a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozások teljesen vagy részben 
folytathassák az üzleti tevékenységüket 
azáltal, hogy megváltoztatják az eszközök 
és források összetételét, feltételeit vagy 
szerkezetét vagy a tőkéjük szerkezetét, 
ideértve az eszközök vagy üzletrészek 
értékesítését. A megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek 
mindenekelőtt lehetővé kell tenni a 
vállalkozások számára, hogy korai 
szakaszban hajtsák végre a 
szerkezetátalakítást, hogy elkerüljék a 
fizetésképtelenséget. Ezeknek a kereteknek 
maximalizálniuk kell az összértéket a 

(2) A szerkezetátalakításnak elő kell 
segítenie, hogy a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozások – főleg a kis- és 
középvállalkozások – teljesen vagy részben 
folytathassák az üzleti tevékenységüket 
azáltal, hogy megváltoztatják az eszközök 
és források összetételét, feltételeit vagy 
szerkezetét vagy a tőkéjük szerkezetét, 
ideértve az eszközök vagy üzletrészek 
értékesítését. A megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek 
mindenekelőtt lehetővé kell tenniük
minden vállalkozás – főleg a kis- és 
középvállalkozások – számára, hogy korai 
szakaszban hajtsák végre a 
szerkezetátalakítást, hogy elkerüljék a 
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hitelezők, tulajdonosok, valamint a 
gazdaság egésze felé, és meg kell 
akadályoznia az állások szükségtelen 
megszűnését és a tudás és szakértelem 
elvesztését. Továbbá várhatóan megelőzik 
a nemteljesítő hitelek felhalmozódását. A 
szerkezetátalakítási folyamatban minden 
érintett fél jogait védeni kell. Ugyanakkor 
az életképtelen vállalkozásokat, 
amelyeknek nincs kilátásuk a túlélésre, a 
lehető leghamarabb fel kell számolni.

fizetésképtelenséget. Ezeknek a kereteknek 
maximalizálniuk kell az összértéket a 
hitelezők, tulajdonosok, valamint a 
gazdaság egésze felé, és meg kell 
akadályoznia az állások szükségtelen 
megszűnését és a tudás és szakértelem 
elvesztését. Továbbá várhatóan megelőzik 
a nemteljesítő hitelek felhalmozódását. A 
szerkezetátalakítási folyamatban minden 
érintett fél jogait védeni kell. Ugyanakkor 
az életképtelen vállalkozásokat,
amelyeknek nincs kilátásuk a túlélésre, a 
lehető leghamarabb fel kell számolni.

Or. en

Módosítás 92
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok között különbségek 
vannak annak tekintetében, hogy milyen 
eljárások állnak rendelkezésre a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok számára 
vállalkozásuk átszervezésére. Egyes 
tagállamokban korlátozott számú eljárás 
létezik, vagyis a vállalkozások csak 
viszonylag késői szakaszban, a 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
szervezhetik át tevékenységüket. Más 
tagállamokban az átszervezés lehetséges 
korai szakaszban, ám a rendelkezésre álló 
eljárások nem olyan hatékonyak, mint 
lehetnének, vagy nagyon formálisak, 
különösen a bíróságon kívüli eljárások 
használatát korlátozzák. A vállalkozók 
számára – különösen az üzleti 
tevékenységük alatt keletkezett adósságuk 
elengedése révén – második esélyt nyújtó 
nemzeti szabályok is különbözőek 
tagállamonként a mentesítési időszak 
hossza és a mentesítés megadásának 
feltételei tekintetében.

(3) A tagállamok között különbségek 
vannak annak tekintetében, hogy milyen 
eljárások állnak rendelkezésre a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok számára 
vállalkozásuk átszervezésére. Egyes 
tagállamokban korlátozott számú eljárás 
létezik, vagyis a vállalkozások csak 
viszonylag késői szakaszban, a 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
szervezhetik át tevékenységüket. Más 
tagállamokban az átszervezés lehetséges 
korai szakaszban, ám a rendelkezésre álló 
eljárások nem olyan hatékonyak, mint 
lehetnének, vagy nagyon formálisak, 
különösen a bíróságon kívüli eljárások 
használatát korlátozzák. A modern 
fizetésképtelenségi jogban egyre 
jellemzőbb trendet képviselnek a megelőző 
megoldások. A trend a csődben lévő 
vállalkozás felszámolását célzó klasszikus 
megközelítés helyett a vállalkozás – vagy 
annak még gazdaságilag működőképes 
részei – megmentésére irányuló 
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megközelítéseket részesíti előnyben. Ez a 
gyakorlat üdvözlendő és gyakran elősegíti 
a munkahelyek megőrzését, illetve azt, 
hogy kevesebb munkahely szűnjön meg, 
amennyiben a megszűnés elkerülhető. A 
vállalkozók számára – különösen az üzleti 
tevékenységük alatt keletkezett adósságuk 
elengedése révén – második esélyt nyújtó 
nemzeti szabályok is különbözőek 
tagállamonként a mentesítési időszak 
hossza és a mentesítés megadásának 
feltételei tekintetében.

Or. en

Módosítás 93
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok között különbségek 
vannak annak tekintetében, hogy milyen 
eljárások állnak rendelkezésre a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok számára 
vállalkozásuk átszervezésére. Egyes 
tagállamokban korlátozott számú eljárás 
létezik, vagyis a vállalkozások csak 
viszonylag késői szakaszban, a 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
szervezhetik át tevékenységüket. Más 
tagállamokban az átszervezés lehetséges 
korai szakaszban, ám a rendelkezésre álló 
eljárások nem olyan hatékonyak, mint 
lehetnének vagy nagyon formálisak, 
különösen a bíróságon kívüli eljárások 
használatát korlátozzák. A vállalkozók 
számára – különösen az üzleti 
tevékenységük alatt keletkezett adósságuk 
elengedése révén – második esélyt nyújtó 
nemzeti szabályok is különbözőek 
tagállamonként a mentesítési időszak 
hossza és a mentesítés megadásának 
feltételei tekintetében.

(3) A tagállamok között különbségek 
vannak annak tekintetében, hogy milyen 
eljárások állnak rendelkezésre a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok számára 
vállalkozásuk átszervezésére. Egyes 
tagállamokban korlátozott számú eljárás 
létezik, vagyis a vállalkozások csak 
viszonylag késői szakaszban, a 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
szervezhetik át tevékenységüket. Más 
tagállamokban az átszervezés lehetséges 
korai szakaszban, ám a rendelkezésre álló 
eljárások nem olyan hatékonyak, mint 
lehetnének vagy nagyon formálisak, 
különösen a bíróságon kívüli eljárások 
használatát korlátozzák. A vállalkozók 
számára – különösen az üzleti 
tevékenységük alatt keletkezett adósságuk 
elengedése révén – második esélyt nyújtó 
nemzeti szabályok is különbözőek 
tagállamonként a mentesítési időszak 
hossza és a mentesítés megadásának 
feltételei tekintetében. Ehhez hasonlóan az 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok, 
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illetve az általuk kinevezett szakemberek 
bevonása a minimális bevonástól a teljesig 
terjed.

Or. ro

Módosítás 94
Răzvan Popa

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési 
eljárások aránytalan hosszúsága néhány 
tagállamban fontos oka az alacsony 
visszafizetési rátáknak és annak, hogy a 
befektetők elrettennek a befektetéstől az 
olyan joghatósági területen, ahol az 
eljárások sokáig eltarthatnak.

(5) Az alacsony visszafizetési rátáknak 
és annak, hogy a befektetők elrettennek a 
befektetéstől az olyan joghatósági 
területen, ahol az eljárások sokáig 
eltarthatnak, egyik fontos oka, hogy 
néhány tagállamban a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
mentesítési eljárások aránytalanul 
elhúzódnak.

Or. en

Indokolás

Az új megfogalmazás jobban kapcsolódik a 6. preambulumbekezdéshez.

Módosítás 95
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezek a különbségek további 
költségeket eredményeznek a befektetők 
számára az egy vagy több tagállamban 
pénzügyi nehézségekkel küzdő adósok 
kockázatok valamint azon költségek 
értékelésekor, amelyek azoknál a 
szerkezetüket átalakító vállalatoknál 
merülnek fel, amelyeknek más 

(6) Mindezek a különbségek további 
költségeket eredményeznek a befektetők 
számára az egy vagy több tagállamban 
pénzügyi nehézségekkel küzdő adósok 
kockázatok valamint azon költségek 
értékelésekor, amelyek azoknál a 
szerkezetüket átalakító vállalatoknál 
merülnek fel, amelyeknek más 
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tagállamokban van létesítményük, 
hitelezőjük vagy eszközük, ahogyan ez 
leginkább a vállalatok nemzetközi 
csoportjainak átszervezéskor szokott 
előfordulni. Sok befektető a másik 
országbeli fizetésképtelenségre vonatkozó 
szabályozás körüli bizonytalanságot vagy a 
hosszadalmas és bonyolult eljárások 
kockázatát említi, mint a saját országukon 
kívüli befektetés vagy partnerrel való üzleti 
kapcsolat létesítésének fő akadályát.

tagállamokban van létesítményük, 
hitelezőjük vagy eszközük, ahogyan ez 
leginkább a vállalatok nemzetközi 
csoportjainak átszervezéskor szokott 
előfordulni. Sok befektető a másik 
országbeli fizetésképtelenségre vonatkozó 
szabályozás körüli bizonytalanságot vagy a 
hosszadalmas és bonyolult eljárások 
kockázatát említi, mint a saját országukon 
kívüli befektetés vagy partnerrel való üzleti 
kapcsolat létesítésének fő akadályát. Ez a 
jogi bizonytalanság visszatartó erőként 
hat a határokon átnyúló kontextusban 
történő beruházásokra, ami veszélyezteti a 
belső piac megfelelő működését.

Or. pt

Módosítás 96
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezek a különbségek egyenlőtlen 
feltételekhez vezetnek a hitelhez való jutás 
tekintetében, és egyenlőtlen visszafizetési 
rátához a tagállamokban. Ebből 
következően általában a jól működő 
egységes piachoz és különösen a működő 
tőkepiaci unióhoz magasabb szintű 
harmonizáció szükséges a 
szerkezetátalakítás, a fizetésképtelenség és 
a második esély területén.

(7) Ezek a különbségek egyenlőtlen 
feltételekhez vezetnek a hitelhez való jutás 
tekintetében, és egyenlőtlen visszafizetési 
rátához a tagállamokban. Ebből 
következően általában a jól működő 
egységes piachoz és különösen a működő 
tőkepiaci unióhoz magasabb szintű 
harmonizáció szükséges a 
szerkezetátalakítás, a fizetésképtelenség és 
a második esély területén. Ezzel 
párhuzamosan a nagyobb fokú 
harmonizáció még inkább előmozdítaná a 
közös európai kereskedelmi jogalkotást.

Or. pt

Módosítás 97
Răzvan Popa
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Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezek a különbségek egyenlőtlen 
feltételekhez vezetnek a hitelhez való jutás 
tekintetében, és egyenlőtlen visszafizetési 
rátához a tagállamokban. Ebből 
következően általában a jól működő 
egységes piachoz és különösen a működő 
tőkepiaci unióhoz magasabb szintű 
harmonizáció szükséges a 
szerkezetátalakítás, a fizetésképtelenség és 
a második esély területén.

(7) Ezek a különbségek egyenlőtlen 
feltételekhez vezetnek a hitelhez való jutás 
tekintetében, és egyenlőtlen visszafizetési 
rátához a tagállamokban. A működőképes 
tőkepiaci unió és a jól működő egységes 
piac érdekében feltétlenül fokozni kell a 
harmonizációt a szerkezetátalakítás, a 
fizetésképtelenség és a második esély 
területén.

Or. en

Módosítás 98
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési 
eljárások hatékonyságának növelése, és 
különösen a fizetésképtelenségi eljárások 
digitalizálása segíteni fog csökkenteni az 
eljárások hosszát, és növeli majd 
hatékonyságukat, ami a 
szerkezetátalakítás költségeinek 
csökkenését és a hitelezők számára 
magasabb visszafizetési rátát jelentene. A 
jelen irányelv elősegíti a befektetések és a 
munkavállalási lehetőségek növekedését 
az egységes piacon, csökkenti az életképes 
vállalatok felesleges felszámolását, 
elkerüli a munkahelyek felesleges 
megszűnését, megelőzi a nemteljesítő 
hitelek felhalmozódását, megkönnyíti a 
határokon átnyúló 
szerkezetátalakításokat, valamint 
csökkenti a becsületes vállalkozók 
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költségeit és növeli lehetőségüket az 
újrakezdésre.

Or. ro

Módosítás 99
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Széles körben elismert, hogy 
bármely szerkezetátalakítási műveletet, 
különösen a nagyobb méretű, jelentős 
következményeket generáló műveleteket 
az érintett szereplők számára adott 
magyarázatnak és indokolásnak kell 
kísérnie, amelyek magukban foglalják a 
tervezett intézkedéseknek a célkitűzések és 
alternatív megoldások fényében való 
kiválasztását, tiszteletben tartva a 
munkavállalók képviselőinek valamennyi 
szinten való teljes és megfelelő részvételét, 
és ezeket megfelelő időben el kell 
készíteni, hogy az érintett szereplőknek 
maradjon ideje felkészülni a 
konzultációkra, mielőtt a vállalat döntést 
hozna1a.

_________________

1a Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0005. 
A munkavállalók tájékoztatása és a velük 
folytatott konzultáció, a 
szerkezetátalakítás előrejelzése és kezelése

Or. en

Módosítás 100
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a kis- és 
középvállalatok számára hasznos a 
koherensebb, uniós szintű megközelítés,
mivel nem rendelkeznek az ahhoz 
szükséges erőforrásokkal, hogy állni tudják 
a magas szerkezetátalakítási költségeket, és 
hasznot húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, gyakran nem 
rendelkeznek forrásokkal ahhoz, hogy 
szakértő tanácsát kérjék ki, ezért a korai 
előrejelző eszközöket kell létesíteni, hogy 
figyelmeztessék az adósokat a cselekvés 
sürgősségére. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
online elérhetővé tenni, hogy segíteni 
lehessen ezeknek a vállalkozásoknak, 
hogy alacsony költségekkel valósítsák meg 
az átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

(13) Mivel a kisvállalkozások nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és hasznot 
húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból, a tagállamoknak ezen 
irányelv alkalmazásakor figyelembe kell 
venniük a vállalkozás méretét és de facto 
toleranciát kell biztosítaniuk a 
kisvállalkozások tekintetében.

Or. fr

Módosítás 101
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a kis- és 
középvállalatok számára hasznos a 
koherensebb, uniós szintű megközelítés, 
mivel nem rendelkeznek az ahhoz 
szükséges erőforrásokkal, hogy állni 
tudják a magas szerkezetátalakítási 
költségeket, és hasznot húzhassanak egyes 
tagállamok hatékonyabb 
szerkezetátalakítási eljárásaiból. A kis- és 
középvállalkozások, különösen azok, 

(13) Különösen az Unió összes 
vállalkozásának 99%-át képviselő kis- és 
középvállalatok számára hasznos a 
koherensebb, uniós szintű megközelítés, 
mivel aránytalanul többen kerülnek 
felszámolás alá szerkezetátalakítás helyett, 
és ezeknek a belső folyamatok 
összehasonlítása alapján a nagyobb 
vállalatok költségeinek kétszeresét kell 
viselniük a határokon átnyúló folyamatok 
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amelyek pénzügyi nehézséggel küzdenek, 
gyakran nem rendelkeznek forrásokkal 
ahhoz, hogy szakértő tanácsát kérjék ki, 
ezért a korai előrejelző eszközöket kell 
létesíteni, hogy figyelmeztessék az 
adósokat a cselekvés sürgősségére. Modell 
szerkezetátalakítási terveket kell nemzeti 
szinten kidolgozni és online elérhetővé 
tenni, hogy segíteni lehessen ezeknek a 
vállalkozásoknak, hogy alacsony 
költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

esetében. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, gyakran nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és 
hasznot húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
elektronikusan elérhetővé tenni, hogy 
segíteni lehessen ezeknek a 
vállalkozásoknak, hogy alacsony 
költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat. A 
szakértők leszerződtetésére vonatkozó 
korlátozott kapacitásaikat figyelembe véve 
korai előrejelző eszközöket kell létesíteni, 
hogy figyelmeztessék az adósokat, ha 
sürgős cselekvésre van szükség.

Or. pt

Módosítás 102
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a kis- és középvállalatok 
számára hasznos a koherensebb, uniós 
szintű megközelítés, mivel nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és hasznot 
húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, gyakran nem 
rendelkeznek forrásokkal ahhoz, hogy 
szakértő tanácsát kérjék ki, ezért a korai 

(13) Különösen a kis- és középvállalatok 
számára hasznos a koherensebb, uniós 
szintű megközelítés, mivel nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és hasznot 
húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, gyakran nem 
rendelkeznek forrásokkal ahhoz, hogy 
szakértő tanácsát kérjék ki, ezért a korai 
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előrejelző eszközöket kell létesíteni, hogy 
figyelmeztessék az adósokat a cselekvés 
sürgősségére. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
online elérhetővé tenni, hogy segíteni 
lehessen ezeknek a vállalkozásoknak, hogy 
alacsony költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

előrejelző eszközöket kell létesíteni, hogy 
figyelmeztessék az adósokat a cselekvés 
sürgősségére. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
online elérhetővé tenni, hogy segíteni 
lehessen ezeknek a vállalkozásoknak, hogy 
alacsony költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést, különösen szem előtt tartva a 
kis- és középvállalkozások szükségleteit és 
jellegzetességeit. Az adósoknak tudniuk 
kell használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint könnyedén alakítani 
azokat.

Or. ro

Módosítás 103
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a kis- és középvállalatok 
számára hasznos a koherensebb, uniós 
szintű megközelítés, mivel nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és hasznot 
húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, gyakran nem 
rendelkeznek forrásokkal ahhoz, hogy 
szakértő tanácsát kérjék ki, ezért a korai 
előrejelző eszközöket kell létesíteni, hogy 
figyelmeztessék az adósokat a cselekvés 
sürgősségére. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
online elérhetővé tenni, hogy segíteni 
lehessen ezeknek a vállalkozásoknak, hogy 
alacsony költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 

(13) Különösen a kis- és középvállalatok 
számára hasznos a koherensebb, uniós 
szintű megközelítés, mivel nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és hasznot 
húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, akárcsak a 
munkavállalók képviseleti szervei, gyakran 
nem rendelkeznek forrásokkal ahhoz, hogy 
szakértő tanácsát kérjék ki, ezért korai 
előrejelző eszközöket kell létesíteni, hogy 
figyelmeztessék az adósokat a cselekvés 
sürgősségére. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
online elérhetővé tenni, hogy segíteni 
lehessen ezeknek a vállalkozásoknak, hogy 
alacsony költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
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szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

Or. en

Módosítás 104
Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a kis- és 
középvállalatok számára hasznos a 
koherensebb, uniós szintű megközelítés,
mivel nem rendelkeznek az ahhoz 
szükséges erőforrásokkal, hogy állni tudják 
a magas szerkezetátalakítási költségeket, és 
hasznot húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból. A kis- és középvállalkozások, 
különösen azok, amelyek pénzügyi 
nehézséggel küzdenek, gyakran nem 
rendelkeznek forrásokkal ahhoz, hogy 
szakértő tanácsát kérjék ki, ezért a korai 
előrejelző eszközöket kell létesíteni, hogy 
figyelmeztessék az adósokat a cselekvés 
sürgősségére. Modell szerkezetátalakítási 
terveket kell nemzeti szinten kidolgozni és 
online elérhetővé tenni, hogy segíteni 
lehessen ezeknek a vállalkozásoknak, hogy 
alacsony költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

(13) Mivel a kisvállalkozások nem 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
erőforrásokkal, hogy állni tudják a magas 
szerkezetátalakítási költségeket, és hasznot 
húzhassanak egyes tagállamok 
hatékonyabb szerkezetátalakítási 
eljárásaiból, a tagállamoknak ezen 
irányelv alkalmazásakor figyelembe kell 
venniük a vállalkozás méretét. A kis- és 
középvállalkozások, különösen azok, 
amelyek pénzügyi nehézséggel küzdenek, 
gyakran nem rendelkeznek forrásokkal 
ahhoz, hogy szakértő tanácsát kérjék ki, 
ezért a korai előrejelző eszközöket kell 
létesíteni, hogy figyelmeztessék az 
adósokat a cselekvés sürgősségére. Modell 
szerkezetátalakítási terveket kell nemzeti 
szinten kidolgozni és online elérhetővé 
tenni, hogy segíteni lehessen ezeknek a 
vállalkozásoknak, hogy alacsony 
költségekkel valósítsák meg az 
átszervezést. Az adósoknak tudniuk kell 
használni ezeket a modelleket, és saját 
szükségleteik és vállalkozásuk 
tulajdonságai szerint alakítani azokat.

Or. fr

Módosítás 105
Gilles Lebreton
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Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A legnagyobb hitelezőknek 
konstruktív módon együtt kell működniük 
az alapítás alatt lévő vagy pénzügyi 
nehézségekkel küzdő kkv-kal és 
mikrovállalkozásokkal, például azzal, 
hogy könnyebben nyújtanak részükre 
kamatmentes vagy nagyon alacsony 
kamatozású hiteleket.

Or. fr

Módosítás 106
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Lehetővé kell tenni a hitelezők és a 
munkavállalók számára, hogy alternatív 
szerkezetátalakítási tervre tegyenek 
javaslatot. A tagállamoknak kellene 
szabályozniuk, hogy a hitelezők és a 
munkavállalók mely feltételek esetén 
jogosultak ilyen terv előterjesztésére.

Or. en

Módosítás 107
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek hatékony eljárással rendelkeznek 
a háztartások túlzott eladósodásának 
kezelésére, hasonló szabályokat kell 
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meghatározniuk a nehéz helyzetbe került 
vállalkozások számára is.

Or. fr

Módosítás 108
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A fogyasztók túlzott eladósodása 
jelentős gazdasági és szociális probléma, és 
szorosan kapcsolódik a túlzott eladósodás 
csökkentéséhez. Továbbá, gyakran nem 
lehetséges világos különbséget tenni egy 
vállalkozó fogyasztói és üzleti adósságai 
között. A második esély rendszere a 
vállalkozók számára nem volna hatékony, 
ha a vállalkozónak eltérő hozzáférhetőségi 
feltételekkel és mentesítési időszakokkal 
rendelkező, külön eljárásokat kellene 
igénybevennie, hogy mentesüljön üzleti 
személyes adósságaitól és nem üzleti 
személyes adósságaitól. Ezekből az 
okokból kifolyólag, bár az irányelv nem ír 
elő kötelező érvényű szabályokat a 
fogyasztók túlzott eladósodottságára, a 
tagállamoknak a fogyasztókra vonatkozóan 
is képeseknek kell lenniük alkalmazni a
mentesítési rendelkezést.

(15) A fogyasztók túlzott eladósodása 
jelentős gazdasági és szociális probléma, és 
szorosan kapcsolódik a túlzott eladósodás 
csökkentéséhez. Továbbá, gyakran nem 
lehetséges világos különbséget tenni egy 
vállalkozó fogyasztói és üzleti adósságai 
között. A második esély rendszere a 
vállalkozók számára nem volna hatékony, 
ha a vállalkozónak eltérő hozzáférhetőségi 
feltételekkel és mentesítési időszakokkal 
rendelkező, külön eljárásokat kellene 
igénybe vennie, hogy mentesüljön üzleti 
személyes adósságaitól és nem üzleti 
személyes adósságaitól. Ezekből az 
okokból kifolyólag a tagállamoknak 
kellene meghatározniuk a fogyasztókra 
vonatkozó mentesítési rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 109
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(15) A fogyasztók túlzott eladósodása 
jelentős gazdasági és szociális probléma, és 
szorosan kapcsolódik a túlzott eladósodás 
csökkentéséhez. Továbbá, gyakran nem 
lehetséges világos különbséget tenni egy 
vállalkozó fogyasztói és üzleti adósságai 
között. A második esély rendszere a 
vállalkozók számára nem volna hatékony, 
ha a vállalkozónak eltérő hozzáférhetőségi 
feltételekkel és mentesítési időszakokkal 
rendelkező, külön eljárásokat kellene 
igénybevennie, hogy mentesüljön üzleti 
személyes adósságaitól és nem üzleti 
személyes adósságaitól. Ezekből az 
okokból kifolyólag, bár az irányelv nem ír 
elő kötelező érvényű szabályokat a 
fogyasztók túlzott eladósodottságára, a 
tagállamoknak a fogyasztókra vonatkozóan 
is képeseknek kell lenniük alkalmazni a 
mentesítési rendelkezést.

(15) A fogyasztók túlzott eladósodása 
jelentős gazdasági és szociális probléma, és 
szorosan kapcsolódik a túlzott eladósodás 
csökkentéséhez. Továbbá, gyakran nem 
lehetséges világos különbséget tenni egy 
vállalkozó fogyasztói és üzleti adósságai 
között. A második esély rendszere a 
vállalkozók számára nem volna hatékony, 
ha a vállalkozónak eltérő hozzáférhetőségi 
feltételekkel és mentesítési időszakokkal 
rendelkező, külön eljárásokat kellene 
igénybe vennie, hogy mentesüljön üzleti
személyes adósságaitól és nem üzleti 
személyes adósságaitól. Ezekből az 
okokból kifolyólag, bár az irányelv nem ír 
elő kötelező érvényű szabályokat a 
fogyasztók túlzott eladósodottságára, a 
tagállamoknak a lehető legrövidebb időn 
belül a fogyasztókra vonatkozóan is 
alkalmazniuk kell a mentesítési 
rendelkezést.

Or. bg

Módosítás 110
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A fogyasztók túlzott eladósodása 
jelentős gazdasági és szociális probléma, és 
szorosan kapcsolódik a túlzott eladósodás 
csökkentéséhez. Továbbá, gyakran nem 
lehetséges világos különbséget tenni egy 
vállalkozó fogyasztói és üzleti adósságai 
között. A második esély rendszere a 
vállalkozók számára nem volna hatékony, 
ha a vállalkozónak eltérő hozzáférhetőségi 
feltételekkel és mentesítési időszakokkal 
rendelkező, külön eljárásokat kellene 
igénybevennie, hogy mentesüljön üzleti 
személyes adósságaitól és nem üzleti 
személyes adósságaitól. Ezekből az 
okokból kifolyólag, bár az irányelv nem ír 

(15) A fogyasztók túlzott eladósodása 
jelentős gazdasági és szociális probléma, és 
szorosan kapcsolódik a túlzott eladósodás 
csökkentéséhez. Továbbá, gyakran nem 
lehetséges világos különbséget tenni egy 
vállalkozó fogyasztói és üzleti adósságai 
között. A második esély rendszere a 
vállalkozók számára nem volna hatékony, 
ha a vállalkozónak eltérő hozzáférhetőségi 
feltételekkel és mentesítési időszakokkal 
rendelkező, külön eljárásokat kellene 
igénybe vennie, hogy mentesüljön üzleti 
személyes adósságaitól és nem üzleti 
személyes adósságaitól. Ezekből az 
okokból kifolyólag a tagállamoknak a 
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elő kötelező érvényű szabályokat a 
fogyasztók túlzott eladósodottságára, a 
tagállamoknak a fogyasztókra vonatkozóan 
is képeseknek kell lenniük alkalmazni a 
mentesítési rendelkezést.

fogyasztókra vonatkozóan is képeseknek 
kell lenniük alkalmazni a mentesítési 
rendelkezést, és külön eljárások keretében 
kell foglalkozniuk ugyanazon személy 
szakmai, illetve személyes adósságaival.

Or. en

Módosítás 111
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Annak érdekében, hogy 
világosabban lássák a helyzetet, a 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
vizsgálatot kell folytatniuk annak 
meghatározása céljából, hogy melyek a 
személyek túlzott eladósodottságának fő 
ismertetőjegyei. A vizsgálat 
eredményeinek fényében a tagállamoknak 
és a Bizottságnak megfelelő 
intézkedésekkel ki kell alakítaniuk a 
természetes személyek túlzott 
eladósodottságával kapcsolatos korai 
előrejelző eszközök rendszerét.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
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vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 
Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
szerkezetátalakítással és a 
fizetésképtelenséggel kapcsolatos jogi 
eljárásokról szóló nyilvános, ingyenes és 
felhasználóbarát tájékoztatáshoz való 
hozzáférés az első lépés az adósok és a 
vállalkozók figyelmének felhívása és a 
fizetésképtelenség elkerülése felé. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék, és hogy az érintett 
munkavállalókat képessé tegyék a 
tevékeny szerepvállalásra a 
szerkezetátalakítási folyamatban. A 
lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 
Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

Or. en

Módosítás 113
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 

(16) Minél hamarabb felismerik az 
adósok és az érintett munkavállalók a 
vállalatok pénzügyi nehézségeit és meg 
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valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 
Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

tudják tenni a megfelelő lépéseket, annál 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
elkerülhető lesz a fizetésképtelenség, vagy 
az olyan üzleti vállalkozás esetén, 
amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék, és hogy az érintett 
munkavállalókat képessé tegyék a 
tevékeny szerepvállalásra a 
szerkezetátalakítási folyamatban. A 
lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 
Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

Or. en

Módosítás 114
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
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visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 
Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusokat világos és átlátható 
pontosításoknak kell kísérniük ezek 
természetére és tartalmára vonatkozóan, 
illetve könyvelési és ellenőrzési feladatokat 
is magukban kell foglalniuk az adós vagy 
az adós vezetősége számára, valamint a 
hitelmegállapodásokba foglalt jelentéstételi 
kötelezettségeket. Ezen túlmenően a 
releváns információkkal rendelkező 
harmadik feleket, mint például a 
könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

Or. ro

Módosítás 115
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
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kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós 
vezetősége számára, valamint a 
hitelmegállapodásokba foglalt 
jelentéstételi kötelezettségeket. Ezen 
túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. Ezért létre kell hozni a korai 
előrejelző mechanizmusok rendszerét, 
amely olyan mutatószámokat tartalmaz, 
mint a szokásos kifizetések ismételt 
késedelmes teljesítése, és amelyet például 
az adóügyi és társadalombiztosítási 
hatóságok, a bankok vagy az 
energiaszolgáltatók követnének nyomon 
és felügyelnének.

Or. en

Módosítás 116
Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 

(16) Minél hamarabb tudja az adós saját 
pénzügyi nehézségeit felismerni és 
megfelelő lépéseket tenni, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz 
a fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti 
vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál 
rendezettebben és hatékonyabban zajlik 
majd a felszámolási folyamat. A 
rendelkezésre álló megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokról és a korai 
előrejelző eszközökről világos tájékoztatást 
kell adni, hogy a pénzügyi problémákat 
észlelő adósokat korai fellépésre 
ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és 
ellenőrzési feladatokat is magukban kell 
foglalniuk az adós vagy az adós vezetősége 
számára, valamint a hitelmegállapodásokba 
foglalt jelentéstételi kötelezettségeket. 
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Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék a 
kedvezőtlen fejleményt.

Ezen túlmenően a releváns információkkal 
rendelkező harmadik feleket, mint például 
a könyvelőket, adóügyi és 
társadalombiztosítási hatóságokat is 
ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti 
jogszabályokkal, hogy jelezzék az adósnak
a kedvezőtlen fejleményt.

Or. it

Módosítás 117
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamoknak támogatniuk kell 
olyan pénzügyi tanácsadó szolgálatok 
létrehozását, amelyek a nonprofit elv és a 
pénzügyi termékekkel szembeni 
semlegesség alapján, a bankokkal és más 
megfelelő érdekeltekkel együttműködve 
pénzügyi tanácsot adnak az adósoknak 
vagy az eladósodott vállalkozóknak, és 
segítenek nekik abban, hogy már egy 
nagyon korai fázisban kezelni tudják 
pénzügyi problémáikat.

Or. en

Módosítás 118
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Szerkezetátalakítási keretet kell 
elérhetővé tenni az adósok számára, hogy 
lehetőségük legyen korai szakaszban 
kezelni pénzügyi nehézségeikkel, amikor 
valószínű, hogy fizetésképtelenségük 

(17) Szerkezetátalakítási keretet kell 
elérhetővé tenni az adósok és a becsületes
vállalkozók számára, hogy lehetőségük 
legyen korai szakaszban hatékonyan
kezelni pénzügyi nehézségeikkel, amikor 
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megelőzhető, és biztosítható az üzleti 
folytonosságuk. Szerkezetátalakítási 
keretet kell igénybevhetővé tenni még 
azelőtt, hogy az adós fizetésképtelenné 
válna a nemzeti jogszabályok értelmében, 
azaz mielőtt az adós teljesítené a kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás megkezdésének 
feltételeit, ami általában az adós 
tulajdonosi jogkörének elvonásával és 
felszámoló kijelölésével jár. Nem volna 
szabad, hogy az életképesség vizsgálata 
előfeltétele legyen a tárgyalások 
megkezdésének és a végrehajtás 
felfüggesztése megadásának. A vállalkozás 
életképességét inkább azoknak az érintett 
hitelezőknek kellene felmérnie, akik 
többségükben egyetértenek követeléseik 
bizonyos mértékű kiigazításával. Az 
eljárással való esetleges visszaélések 
potenciális kockázatának megelőzése 
érdekében azonban valószínűnek kell 
lennie, hogy az adós pénzügyi nehézségei 
fizetésképtelenséghez vezetnek, továbbá a 
szerkezetátalakítási tervnek alkalmasnak 
kell lennie az adós fizetésképtelenségének 
megakadályozására, valamint a vállalkozás 
életképességének biztosítására.

valószínű, hogy fizetésképtelenségük 
megelőzhető, és biztosítható az üzleti 
folytonosságuk. Olyan szerkezetátalakítási 
keretet kell igénybevehetővé tenni, amely 
garantálja az adósok és a hitelezők 
érdekei közötti megfelelő egyensúlyt még 
azelőtt, hogy az adós fizetésképtelenné 
válna a nemzeti jogszabályok értelmében, 
azaz mielőtt az adós teljesítené a kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás megkezdésének 
feltételeit, ami általában az adós 
tulajdonosi jogkörének elvonásával és 
felszámoló kijelölésével jár. Nem volna 
szabad, hogy az életképesség vizsgálata 
előfeltétele legyen a tárgyalások 
megkezdésének és a végrehajtás 
felfüggesztése megadásának. A vállalkozás 
életképességét inkább azoknak az érintett 
hitelezőknek kellene felmérnie, akik 
többségükben egyetértenek követeléseik 
bizonyos mértékű kiigazításával. Az 
eljárással való esetleges visszaélések 
potenciális kockázatának megelőzése 
érdekében azonban valószínűnek kell 
lennie, hogy az adós pénzügyi nehézségei 
fizetésképtelenséghez vezetnek, továbbá a 
szerkezetátalakítási tervnek alkalmasnak 
kell lennie az adós fizetésképtelenségének 
megakadályozására, valamint a vállalkozás 
életképességének biztosítására.

Or. ro

Módosítás 119
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hatékonyság elősegítése és a 
késedelmek és költségek csökkentése 
érdekében a nemzeti megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek rugalmas 
eljárásokat kell magukban foglalniuk, 
amelyek az igazságügyi és közigazgatási

(18) Biztosítani kell, hogy valamely 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
bizonyos fokú felügyeletet gyakoroljon, 
amikor egy vagy több hitelező vagy egyéb 
érdekelt fél jogos érdekeinek védelme ezt 
megkívánja. Ez különösen akkor fordul 



PE613.399v02-00 28/162 AM\1139445HU.docx

HU

hatóságok részvételét a feltehetően érintett 
hitelezők és egyéb érdekelt felek 
érdekeinek védelme érdekében szükséges 
és arányos mértékére korlátozzák. A 
szükségtelen kiadások elkerülése és az 
eljárás korai jellegének kifejezése végett 
elviekben hagyni kell az adósokat, hogy 
eszközeiket felett maguk gyakorolhassák 
az ellenőrzést és vállalkozásuk napi 
üzemelését. Akár mediátor támogatja a 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalásokat, akár fizetésképtelenségi 
szakértő felügyeli az adós lépéseit, a 
szerkezetátalakítási szakértő kinevezése 
nem lehet minden esetben kötelező, 
hanem eseti alapon kell őket kijelölni az 
eset körülményeitől vagy az adós egyedi 
igényeitől függően. Továbbá, a 
szerkezetátalakítási folyamat 
megindításához nem kell szükségszerűen 
bírósági elrendelés, a folyamat lehet 
informális is, amennyiben a harmadik 
felek érdeke nem sérül. Mindazonáltal
biztosítani kell a felügyelet egy bizonyos 
fokát, amikor egy vagy több hitelező vagy 
egyéb érdekelt fél jogos érdekeinek 
védelme ezt megkívánja. Ez különösen 
akkor fordul elő, amikor az egyedi 
végrehajtási keresetek általában 
felfüggeszti az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság, vagy amikor 
szükségesnek látszik a szerkezetátalakítási 
terv kötelezőként való előírása az egyet 
nem értő hitelezői osztályok számára.

elő, amikor az egyedi végrehajtási 
keresetek általában felfüggeszti az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság, 
vagy amikor szükségesnek látszik a 
szerkezetátalakítási terv kötelezőként való 
előírása az egyet nem értő hitelezői 
osztályok számára.

Or. en

Módosítás 120
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hatékonyság elősegítése és a 
késedelmek és költségek csökkentése 

(18) A hatékonyság elősegítése és a 
késedelmek és költségek csökkentése 
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érdekében a nemzeti megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek rugalmas 
eljárásokat kell magukban foglalniuk, 
amelyek az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságok részvételét a feltehetően érintett 
hitelezők és egyéb érdekelt felek 
érdekeinek védelme érdekében szükséges 
és arányos mértékére korlátozzák. A 
szükségtelen kiadások elkerülése és az 
eljárás korai jellegének kifejezése végett 
elviekben hagyni kell az adósokat, hogy 
eszközeiket felett maguk gyakorolhassák 
az ellenőrzést és vállalkozásuk napi 
üzemelését. Akár mediátor támogatja a 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalásokat, akár fizetésképtelenségi 
szakértő felügyeli az adós lépéseit, a 
szerkezetátalakítási szakértő kinevezése 
nem lehet minden esetben kötelező, 
hanem eseti alapon kell őket kijelölni az 
eset körülményeitől vagy az adós egyedi 
igényeitől függően. Továbbá, a 
szerkezetátalakítási folyamat 
megindításához nem kell szükségszerűen 
bírósági elrendelés, a folyamat lehet 
informális is, amennyiben a harmadik felek 
érdeke nem sérül. Mindazonáltal 
biztosítani kell a felügyelet egy bizonyos 
fokát, amikor egy vagy több hitelező vagy 
egyéb érdekelt fél jogos érdekeinek 
védelme ezt megkívánja. Ez különösen 
akkor fordul elő, amikor az egyedi 
végrehajtási keresetek általában 
felfüggeszti az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság, vagy amikor 
szükségesnek látszik a szerkezetátalakítási 
terv kötelezőként való előírása az egyet 
nem értő hitelezői osztályok számára.

érdekében a nemzeti megelőző 
szerkezetátalakítási kereteknek rugalmas 
eljárásokat kell magukban foglalniuk, 
amelyek az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságok részvételét a feltehetően érintett 
hitelezők és egyéb érdekelt felek 
érdekeinek védelme érdekében szükséges 
és arányos mértékére korlátozzák. A 
szükségtelen kiadások elkerülése és az 
eljárás korai jellegének kifejezése végett 
elviekben hagyni kell az adósokat, hogy 
eszközeiket felett maguk gyakorolhassák 
az ellenőrzést és vállalkozásuk napi 
üzemelését. A tagállamok rendelkezhetnek 
olyan esetekről is, hogy akár mediátor 
támogatja a szerkezetátalakítási tervről 
szóló tárgyalásokat, akár 
fizetésképtelenségi szakértő felügyeli az 
adós lépéseit, a szerkezetátalakítási 
szakértő kinevezése nem kötelező. 
Továbbá, a szerkezetátalakítási folyamat 
megindításához nem kell szükségszerűen 
bírósági elrendelés, a folyamat lehet 
informális is, amennyiben a harmadik felek 
érdeke nem sérül. Mindazonáltal 
biztosítani kell a felügyelet egy bizonyos 
fokát, amikor egy vagy több hitelező vagy 
egyéb érdekelt fél jogos érdekeinek 
védelme ezt megkívánja. Ez különösen 
akkor fordul elő, amikor az egyedi 
végrehajtási keresetek általában 
felfüggeszti az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság, vagy amikor 
szükségesnek látszik a szerkezetátalakítási 
terv kötelezőként való előírása az egyet 
nem értő hitelezői osztályok számára.

Or. bg

Módosítás 121
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 
tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet 4 hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 

(19) Az ideiglenes egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése a 
szerkezetátalakítási eljárás megindítására 
vonatkozó döntés meghozatalával veszi 
kezdetét, és ez a fizetésképtelenségi eljárás 
megindításának kötelezettségét is fel kell, 
hogy függessze, amennyiben e keresetek 
hátrányosan érinthetnék a tárgyalásokat, és 
ronthatnák a hitelező vállalkozásának 
szerkezetátalakítására vonatkozó 
kilátásokat. Annak érdekében, hogy az 
adós és a hitelezők jogai megfelelő 
egyensúlyban legyenek, felfüggesztést nem 
lehet 4 hónapnál hosszabb távra megadni. 
Az összetett átszervezésekhez azonban 
több időre lehet szükség. Ezekben az 
esetekben a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóság hosszabb időtartamról határoz, 
feltéve, hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.
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teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.

Or. bg

Módosítás 122
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 
tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet 4 hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 
tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet 4 hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják fogadni 
és az sikeres lesz. A tagállamoknak 
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kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.

biztosítaniuk kell, hogy a felfüggesztés 
kezdeti időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.

Or. en

Módosítás 123
Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 
tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet 4 hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 
tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet 4 hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
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igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.

igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizennyolc hónap 
lehet.

Or. it

Módosítás 124
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 

(19) Az adósnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ideiglenes egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését kérje 
az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságoktól, ami fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának kötelezettségét is 
fel kell, hogy függessze, amennyiben e 
keresetek hátrányosan érinthetnék a 
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tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet 4 hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.

tárgyalásokat, és ronthatnák a hitelező 
vállalkozásának szerkezetátalakítására 
vonatkozó kilátásokat. A végrehajtás 
felfüggesztése lehet általános, ami azt 
jelenti, hogy minden hitelezőt érint, vagy 
irányulhat egyéni hitelezőkre. Annak 
érdekében, hogy az adós és a hitelezők 
jogai megfelelő egyensúlyban legyenek, 
felfüggesztést nem lehet két hónapnál 
hosszabb távra megadni. Az összetett 
átszervezésekhez azonban több időre lehet 
szükség. Ezekben az esetekben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
hosszabb időtartamról határoz, feltéve, 
hogy van arra bizonyíték, hogy 
szerkezetátalakítási tervről szóló 
tárgyalások haladnak, és hogy a 
hitelezőkkel nem bánnak méltánytalanul. 
Amennyiben további 
meghosszabbításokról határoznak, az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
meg kell elégednie annak 
valószínűségével, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet el fogják 
fogadni. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felfüggesztés kezdeti 
időtartamának meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmeket ésszerű határidőn 
belül nyújtották be, hogy az igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok megfelelő 
határidőn belül hozhassák meg a 
döntésüket. Ha az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nem határoz a 
keresetek végrehajtása felfüggesztésének 
meghosszabbításáról annak lejárta előtt, a 
felfüggesztés hatásai azon a napon járnak 
le, amikor a felfüggesztési időszak lejár. A 
jogbiztosság érdekében a felfüggesztés 
teljes időszaka legfeljebb tizenkét hónap 
lehet.

Or. ro

Módosítás 125
Emil Radev
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A hitelezők károsodásának 
elkerülése végett a felfüggesztés nem 
szabad megadni, vagy ha megadták nem 
szabad meghosszabbítani vagy be kell 
szüntetni, ha a végrehajtás felfüggesztése
méltánytalanul sérti a hitelezőket. Annak 
érdekében, hogy megvizsgálják, hogy a 
hitelezők nem szenvednek-e méltánytalan 
károsodást, az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok megfontolhatják, 
hogy a felfüggesztés megőrzi-e az ingatlan 
átfogó értékét, és hogy az adós 
rosszhiszeműen, kárt okozva avagy 
általánosságban a hitelezők általános 
testületének jogos elvárásai ellen 
cselekszik-e. A felfüggesztés 
méltánytalanul sérti az egyéni hitelezőt 
vagy a hitelezők egy osztályát, ha például a 
követelések rosszabb helyzetbe kerülnek a 
felfüggesztés eredményeként, mint ha a 
felfüggesztést nem adták volna meg, vagy 
ha a hitelező hátrányosabb helyzetbe kerül, 
mint a hasonló helyzetben lévő többi 
hitelező.

(20) A hitelezők károsodásának 
elkerülése végett minden hitelező számára 
biztosítani kell a jogot, hogy kérelmezze a 
végrehajtás felfüggesztésének 
visszavonását vagy megszüntetését, ha az
méltánytalanul sérti az adott hitelezőt. 
Annak érdekében, hogy megvizsgálják, 
hogy a hitelező nem szenved-e
méltánytalan károsodást, az igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok 
megfontolhatják, hogy a felfüggesztés 
megőrzi-e az ingatlan átfogó értékét, és 
hogy az adós rosszhiszeműen, kárt okozva 
avagy általánosságban a hitelezők általános 
testületének jogos elvárásai ellen 
cselekszik-e. A felfüggesztés 
méltánytalanul sérti az egyéni hitelezőt 
vagy a hitelezők egy osztályát, ha például a 
követelések rosszabb helyzetbe kerülnek a 
felfüggesztés eredményeként, mint ha a 
felfüggesztést nem adták volna meg, vagy 
ha a hitelező hátrányosabb helyzetbe kerül,
mint a hasonló helyzetben lévő többi 
hitelező.

Or. bg

Módosítás 126
Joëlle Bergeron
az EFDD képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Abban az esetben, ha egy 
munkaeszköz, például valamely üzemi 
felszerelés, jármű vagy termelőeszköz 
finanszírozása lízing formájában történik, 
szanálás vagy hivatalos felszámolás esetén 
és amennyiben a pénzügyi intézménynél 
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legalább a törlesztés felét már teljesítették, 
a pénzügyi intézmény ésszerű ideig, 
legalább egy évig nem veheti vissza ezt a 
munkaeszközt, lehetőséget hagyva ezáltal 
az adósnak arra, hogy folytassa a 
törlesztést.

Or. fr

Módosítás 127
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az alapvetően hasonlóak jogokkal 
való méltányos bánásmód biztosítása 
valamint annak érdekében, hogy a 
szerkezetátalakítási terveket olyan módon 
fogadják el, hogy az ne sértse 
méltánytalanul az érintett felek jogait, az 
érintett felekkel a nemzeti jogszabályok 
által meghatározott osztálykialakítási 
kritériumok szerint elkülönített 
osztályonként kell foglalkozni. 
Minimumkövetelmény, hogy a 
biztosítékkal rendelkező és a biztosíték 
nélküli hitelezőket külön csoportban kell 
kezelni. A nemzeti jogszabályok 
előírhatják, hogy a biztosított követeléseket 
a biztosítékok értékelése alapján osszák 
biztosított és biztosíték nélküli 
követelésekre. A nemzeti jogszabályok
egyedi szabályokat is megállapíthatnak az 
osztályok kialakításának támogatására 
olyan esetekben, ahol a nem többrétű, vagy 
más szempontból különösen kiszolgáltatott 
hitelezők, mint például a munkavállalók 
vagy a kisebb beszállítók számára előnyt 
jelenthet az osztályok kialakítása. A 
nemzeti jogszabályoknak minden esetben 
biztosítaniuk kell, hogy megfelelő 
bánásmódban részesülnek az 
osztálykialakítási célú, különös 
jelentőséggel bíró ügyek, mint például az 

(25) Az alapvetően hasonló jogokkal 
való méltányos bánásmód biztosítása,
valamint annak érdekében, hogy a 
szerkezetátalakítási terveket olyan módon 
fogadják el, hogy az ne sértse 
méltánytalanul az érintett felek jogait, az 
érintett felekkel a nemzeti jogszabályok 
által meghatározott osztálykialakítási 
kritériumok szerint elkülönített 
osztályonként kell foglalkozni. 
Minimumkövetelmény, hogy a 
biztosítékkal rendelkező és a biztosíték 
nélküli hitelezőket külön csoportban kell 
kezelni. A nemzeti jogszabályok 
előírhatják, hogy a biztosított követeléseket 
a biztosítékok értékelése alapján osszák 
biztosított és biztosíték nélküli 
követelésekre. A nemzeti jogszabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók 
külön osztályt alkossanak, és hogy ez az 
osztály elsőbbségi joggal legyen 
felruházva. A tagállamok egyedi 
szabályokat is megállapíthatnak az 
osztályok kialakításának támogatására 
olyan esetekben, ahol a nem többrétű, vagy 
más szempontból különösen kiszolgáltatott 
hitelezők mint például a kisebb beszállítók 
számára előnyt jelenthet az osztályok 
kialakítása. A nemzeti jogszabályoknak 
minden esetben biztosítaniuk kell, hogy 
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egymáshoz kapcsolódó felek követelései, 
és a jogszabályoknak tartalmazniuk kell 
függő követelésekkel és vitatott 
követelésekkel foglalkozó szabályokat. Az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
a jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terv esetében meg kell 
vizsgálnia az osztályok kialakítását, a 
tagállamok azonban kiköthetik, hogy ezek 
a hatóságok egy korábbi szakaszban is 
megvizsgálhatják az osztályok kialakítását, 
ha a terv ajánlattevője előzetesen kér 
jóváhagyást vagy útmutatást.

megfelelő bánásmódban részesülnek az 
osztálykialakítási célú, különös 
jelentőséggel bíró ügyek, mint például az 
egymáshoz kapcsolódó felek követelései, 
és a jogszabályoknak tartalmazniuk kell 
függő követelésekkel és vitatott 
követelésekkel foglalkozó szabályokat. Az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
a jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terv esetében meg kell 
vizsgálnia az osztályok kialakítását, a 
tagállamok azonban kiköthetik, hogy ezek 
a hatóságok egy korábbi szakaszban is 
megvizsgálhatják az osztályok kialakítását, 
ha a terv ajánlattevője előzetesen kér 
jóváhagyást vagy útmutatást.

Or. en

Módosítás 128
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az alapvetően hasonlóak jogokkal 
való méltányos bánásmód biztosítása 
valamint annak érdekében, hogy a 
szerkezetátalakítási terveket olyan módon 
fogadják el, hogy az ne sértse 
méltánytalanul az érintett felek jogait, az 
érintett felekkel a nemzeti jogszabályok 
által meghatározott osztálykialakítási 
kritériumok szerint elkülönített 
osztályonként kell foglalkozni. 
Minimumkövetelmény, hogy a 
biztosítékkal rendelkező és a biztosíték 
nélküli hitelezőket külön csoportban kell 
kezelni. A nemzeti jogszabályok 
előírhatják, hogy a biztosított követeléseket 
a biztosítékok értékelése alapján osszák 
biztosított és biztosíték nélküli 
követelésekre. A nemzeti jogszabályok 
egyedi szabályokat is megállapíthatnak az 
osztályok kialakításának támogatására 

(25) Az alapvetően hasonló jogokkal 
való méltányos bánásmód biztosítása,
valamint annak érdekében, hogy a 
szerkezetátalakítási terveket olyan módon 
fogadják el, hogy az ne sértse 
méltánytalanul az érintett felek jogait, az 
érintett felekkel a nemzeti jogszabályok 
által meghatározott osztálykialakítási 
kritériumok szerint elkülönített 
osztályonként kell foglalkozni. Ha 
érintettek valamilyen szerkezetátalakítási 
tervben, a biztosítékkal rendelkező és a 
biztosíték nélküli hitelezőket külön 
csoportban kell kezelni. A nemzeti 
jogszabályok előírhatják, hogy a biztosított 
követeléseket a biztosítékok értékelése 
alapján osszák biztosított és biztosíték 
nélküli követelésekre. A nemzeti 
jogszabályok egyedi szabályokat is 
megállapíthatnak az osztályok 
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olyan esetekben, ahol a nem többrétű, vagy 
más szempontból különösen kiszolgáltatott 
hitelezők, mint például a munkavállalók 
vagy a kisebb beszállítók számára előnyt 
jelenthet az osztályok kialakítása. A 
nemzeti jogszabályoknak minden esetben 
biztosítaniuk kell, hogy megfelelő 
bánásmódban részesülnek az 
osztálykialakítási célú, különös 
jelentőséggel bíró ügyek, mint például az 
egymáshoz kapcsolódó felek követelései, 
és a jogszabályoknak tartalmazniuk kell 
függő követelésekkel és vitatott 
követelésekkel foglalkozó szabályokat. Az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
a jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terv esetében meg kell 
vizsgálnia az osztályok kialakítását, a 
tagállamok azonban kiköthetik, hogy ezek 
a hatóságok egy korábbi szakaszban is 
megvizsgálhatják az osztályok kialakítását, 
ha a terv ajánlattevője előzetesen kér 
jóváhagyást vagy útmutatást.

kialakításának támogatására olyan 
esetekben, ahol a nem többrétű, vagy más 
szempontból különösen kiszolgáltatott 
hitelezők, mint például a munkavállalók 
vagy a kisebb beszállítók számára előnyt 
jelenthet az osztályok kialakítása. A 
nemzeti jogszabályoknak minden esetben 
biztosítaniuk kell, hogy megfelelő 
bánásmódban részesülnek az 
osztálykialakítási célú, különös 
jelentőséggel bíró ügyek, mint például az 
egymáshoz kapcsolódó felek követelései, 
és a jogszabályoknak tartalmazniuk kell 
függő követelésekkel és vitatott 
követelésekkel foglalkozó szabályokat. Az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak 
a jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terv esetében meg kell 
vizsgálnia az osztályok kialakítását, a 
tagállamok azonban kiköthetik, hogy ezek 
a hatóságok egy korábbi szakaszban is 
megvizsgálhatják az osztályok kialakítását, 
ha a terv ajánlattevője előzetesen kér 
jóváhagyást vagy útmutatást.

Or. en

Módosítás 129
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A nemzeti jogszabályoknak elő kell 
írniuk a szükséges többséget, hogy 
biztosítsák, hogy az érintett felek 
kisebbsége az egyes osztályokban ne 
akadályozhassa olyan szerkezetátalakítási 
terv elfogadását, amely nem csökkenti 
méltánytalanul jogaikat és érdekeiket. Az 
egyet nem értő, biztosítékkal rendelkező
hitelezőkre nézve kötelező többségi 
szabály nélkül a korai szerkezetátalakítás 
sok esetben nem volna kivitelezhető, 
például olyankor, amikor az egyébként 

(26) A nemzeti jogszabályoknak elő kell 
írniuk a szükséges többséget, hogy 
biztosítsák, hogy az érintett felek 
kisebbsége az egyes osztályokban ne 
akadályozhassa olyan szerkezetátalakítási 
terv elfogadását, amely nem csökkenti 
méltánytalanul jogaikat és érdekeiket. Az 
egyet nem értő hitelezőkre nézve kötelező 
többségi szabály nélkül a korai 
szerkezetátalakítás sok esetben nem volna 
kivitelezhető, például olyankor, amikor az 
egyébként életképes üzletnek csak 
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életképes üzletnek csak pénzügyi 
átszervezésre van szüksége. Annak 
érdekében, hogy a feleknek az üzletben 
való érdekeltségük arányában beleszólásuk 
legyen a szerkezetátalakítási tervbe, a 
szükséges többségnek minden egyes 
osztályban a hitelezői követelések vagy a 
tőketulajdonosok érdekek együttes értékén 
kell alapulnia.

pénzügyi átszervezésre van szüksége. 
Annak érdekében, hogy a feleknek az 
üzletben való érdekeltségük arányában 
beleszólásuk legyen a szerkezetátalakítási 
tervbe, a szükséges többségnek minden 
egyes osztályban a hitelezői követelések 
vagy a tőketulajdonosok érdekek együttes 
értékén kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 130
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Míg a szerkezetátalakítási tervet 
elfogadottnak kell tekinteni, ha az egyes 
érintett osztályokban a szükséges többség 
támogatja a tervet, azt a 
szerkezetátalakítási tervet, amelyet nem 
támogat a szükséges többség az egyes 
érintett osztályokban, még megerősítheti az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság, 
feltéve, hogy legalább egy érintett
hitelezői osztály támogatja, és a javasolt 
terv nem sérti méltánytalanul az egyet nem 
értő osztályokat (hitelezői osztályokon 
átnyúló oktrojált hitelszerkezet átalakítás 
mechanizmusa). A tervnek különösen az 
abszolút elsőbbségi szabályt kell 
betartania, amely biztosítja, hogy az egyet 
nem értő hitelezői osztály teljes mértékben 
ki legyen fizetve, mielőtt még egy 
alacsonyabb szintű osztály kaphatna a 
felosztásból vagy érvényesíthetné a 
szerkezetátalakítási terv szerinti érdekét. 
Az abszolút elsőbbségi szabály szolgál 
alapul a szerkezetátalakítás során a 
hitelezők között kilosztott értékekhez. Az 
abszolút elsőbbségi szabály velejárója, 
hogy egy hitelezői osztály sem kaphat vagy 
tarthat meg a szerkezetátalakítási terv 

(28) Míg a szerkezetátalakítási tervet 
elfogadottnak kell tekinteni, ha az egyes 
érintett osztályokban a szükséges többség 
támogatja a tervet, azt a 
szerkezetátalakítási tervet, amelyet nem 
támogat a szükséges többség az egyes 
érintett osztályokban, még megerősítheti az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság, 
feltéve, hogy az érintett hitelezői osztályok 
többsége támogatja, és a javasolt terv nem 
sérti méltánytalanul az egyet nem értő 
osztályokat (hitelezői osztályokon átnyúló 
oktrojált hitelszerkezet átalakítás 
mechanizmusa). A tervnek különösen az 
abszolút elsőbbségi szabályt kell 
betartania, amely biztosítja, hogy az egyet 
nem értő hitelezői osztály teljes mértékben 
ki legyen fizetve, mielőtt még egy 
alacsonyabb szintű osztály kaphatna a 
felosztásból vagy érvényesíthetné a 
szerkezetátalakítási terv szerinti érdekét. 
Az abszolút elsőbbségi szabály szolgál 
alapul a szerkezetátalakítás során a 
hitelezők között kilosztott értékekhez. Az 
abszolút elsőbbségi szabály velejárója, 
hogy egy hitelezői osztály sem kaphat vagy 
tarthat meg a szerkezetátalakítási terv 
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alapján olyan gazdasági értékeket vagy 
előnyöket, amelyek meghaladják az adott 
osztály követeléseinek vagy érdekeinek 
teljes összegét. Az abszolút elsőbbségi 
szabály lehetővé teszi, hogy a 
szerekezetátalakítás alatt álló vállalat 
tőkestruktúrájához viszonyítva 
meghatározzák azt az értékkiosztást, 
amelyet a feleknek a szerkezetátalakítási 
terv szerint a folyamatosan üzemelő 
vállalat értéke alapján kapniuk kell.

alapján olyan gazdasági értékeket vagy 
előnyöket, amelyek meghaladják az adott 
osztály követeléseinek vagy érdekeinek 
teljes összegét. Az abszolút elsőbbségi 
szabály lehetővé teszi, hogy a 
szerekezetátalakítás alatt álló vállalat 
tőkestruktúrájához viszonyítva 
meghatározzák azt az értékkiosztást, 
amelyet a feleknek a szerkezetátalakítási 
terv szerint a folyamatosan üzemelő 
vállalat értéke alapján kapniuk kell. Az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok 
részvétele elegendő garanciát jelent a 
hitelezőknek arra, hogy betartották az 
abszolút elsőbbségi szabályt. A tagállamok 
módosíthatják az érintett osztályoknak a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyásához 
szükséges minimális számát, amennyiben 
ez a minimális szám továbbra is az 
osztályok többségét képviseli.

Or. ro
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Miközben a részvényesek vagy 
egyéb tőketulajdonosok jogos érdekeit meg 
kell védeni, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a részvényesek ne blokkolhassák 
ésszerűtlenül az adóst újra életképessé tevő 
szerkezetátalakítási tervek elfogadását. A 
szerkezetátalakítási terv elfogadása például 
nem függhet a kedvezőtlenül érintett 
tőketulajdonosok beleegyezésétől, 
nevezetesen azon tőketulajdonosoktól, akik 
a vállalkozás felértékelésekor nem 
jutnának pénzhez vagy egyéb 
kompenzációhoz, amennyiben a 
felszámolási prioritások szokásos rangsorát 
alkalmaznák. A tagállamok különböző 
eszközöket vethetnek be e cél elérése 

(29) Miközben a részvényesek vagy 
egyéb tőketulajdonosok jogos érdekeit meg 
kell védeni, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a részvényesek ne blokkolhassák 
ésszerűtlenül az adóst újra életképessé, 
vagy egy másik vállalkozás általi átvételét 
követően tevékenységét folytatni képessé
tevő szerkezetátalakítási tervek 
elfogadását. A szerkezetátalakítási terv 
elfogadása például nem függhet a 
kedvezőtlenül érintett tőketulajdonosok 
beleegyezésétől, nevezetesen azon 
tőketulajdonosoktól, akik a vállalkozás 
felértékelésekor nem jutnának pénzhez 
vagy egyéb kompenzációhoz, amennyiben 
a felszámolási prioritások szokásos 
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érdekében, például a tőketulajdonosoknak 
nem adják meg a szerkezetátalakításról 
való szavazás jogát. Akkor azonban, ha a 
tőketulajdonosoknak joguk van szavazni a 
szerkezetátalakítási tervről, az igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságnak a hitelezői 
osztályokon átnyúló oktrojált hitelszerkezet 
átalakítás mechanizmuson keresztül jóvá 
kell tudnia hagyni a tervet az egy vagy 
több tőketulajdonosi osztály egyet nem 
értése ellenére. Ott, ahol eltérő jogokkal 
rendelkező részesedések különböző 
osztályai léteznek, több tőketulajdonosi 
osztályra van szükség. Azok a kis- és 
középvállalatok tőketulajdonosok, akik 
nem csupán befektetők, hanem a cég 
tulajdonosai is és egyéb módokon, például 
vezetői szakértelemmel is hozzájárulnak a 
céghez, előfordulhat, hogy nem éreznek 
késztetést az ilyen feltételek melletti 
szerkezetátalakításra. Ezért a terv 
javaslattevője számára az osztályokon 
átnyúló adósságcsökkentési mechanizmus 
opcionális marad.

rangsorát alkalmaznák. A tagállamok 
különböző eszközöket vethetnek be e cél 
elérése érdekében, például a 
tőketulajdonosoknak nem adják meg a 
szerkezetátalakításról való szavazás jogát. 
Akkor azonban, ha a tőketulajdonosoknak 
joguk van szavazni a szerkezetátalakítási 
tervről, az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóságnak a hitelezői osztályokon átnyúló 
oktrojált hitelszerkezet átalakítás 
mechanizmuson keresztül jóvá kell tudnia 
hagyni a tervet az egy vagy több 
tőketulajdonosi osztály egyet nem értése 
ellenére. Ott, ahol eltérő jogokkal 
rendelkező részesedések különböző 
osztályai léteznek, több tőketulajdonosi 
osztályra van szükség. Azok a kis- és 
középvállalatok tőketulajdonosok, akik 
nem csupán befektetők, hanem a cég 
tulajdonosai is és egyéb módokon, például 
vezetői szakértelemmel is hozzájárulnak a 
céghez, előfordulhat, hogy nem éreznek 
késztetést az ilyen feltételek melletti 
szerkezetátalakításra. Ezért a terv 
javaslattevője számára az osztályokon 
átnyúló adósságcsökkentési mechanizmus 
opcionális marad.

Or. en
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A szerkezetátalakítási terv 
sikeressége gyakran attól függhet, hogy 
vannak-e bevethető pénzügyi források 
elsősorban avállalkozásnak a 
szerkezetátalakítási tárgyalások alatti 
működéséhez, másodsorban a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyását 
követően annak végrehajtásához. Ezért az 
új vagy átmeneti finanszírozást mentesíteni 

(31) A szerkezetátalakítási terv 
sikeressége gyakran attól függhet, hogy 
vannak-e bevethető pénzügyi források 
elsősorban a vállalkozásnak a 
szerkezetátalakítási tárgyalások alatti 
működéséhez, másodsorban a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyását 
követően annak végrehajtásához. Ezért az 
új vagy átmeneti finanszírozást mentesíteni 
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kell azoktól a megtámadási keresetektől, 
amelyek ezt a finanszírozást egy későbbi 
fizetésképtelenségi eljárás során, mint az 
általános hitelezői testületre nézve káros 
intézkedést semmisnek, megtámadhatónak 
vagy végrehajthatatlannak kívánják 
nyilvánítani. Azon fizetésképtelenségre 
vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek 
lehetővé teszik a megtámadást az adós 
fizetésképtelenné válása esetére vagy 
előírják, hogy az új hitelezők polgári, 
közigazgatási vagy büntetőjogi 
szankciókkal szembesülhetnek a pénzügyi 
nehézségekkel küldő adósnak nyújtott 
hitelre tekintettel, veszélyeztetik a 
szerkezetátalakítási terv sikeres tárgyalását 
és a végrehajtásához szükséges 
finanszírozás elérhetőségét. Szemben az új 
finanszírozással, amelyet az igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságnak a 
szerkezetátalakítási terv részeként jóvá kell 
hagynia, amikor átmeneti finanszírozást 
hosszabbítanak meg, a felek nem tudják, 
hogy a tervet végül jóvá fogják-e hagyni 
vagy sem. Az átmeneti finanszírozás 
védelmének olyan esetekre való 
korlátozása, ahol a tervet a hitelezők 
elfogadják vagy azt egy igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság jóváhagyja, 
elbátortalaníthatja az átmenti finanszírozást 
nyújtókat. A lehetséges visszaélések 
elkerülése végett csak azt a finanszírozást 
kell védeni, amelyik ésszerűen és azonnali 
módon szükséges az adós üzleti 
vállalkozásának folyamatos működéséhez 
vagy annak fennmaradásához, vagy a terv 
jóváhagyásától függő üzleti vállalkozás 
értékének megőrzéséhez vagy növeléséhez. 
A megtámadási keresetek elleni és a 
személyes felelősségtől való védelem azok 
a minimális szintű biztosítékok, amelyek 
az átmeneti és új finanszírozásra 
kiterjednek. A pénzügyi problémákkal 
küzdő életképes adósokba való befektetés 
fokozott kockázatának vállalására 
bátorításához azonban a hitelezőknek 
további ösztönzésre lehet szüksége, mint 
például az elsőbbség megadása ezeknek a 
finanszírozásoknak legalább a biztosíték 

kell azoktól a megtámadási keresetektől, 
amelyek ezt a finanszírozást egy későbbi 
fizetésképtelenségi eljárás során, mint az 
általános hitelezői testületre nézve káros 
intézkedést semmisnek, megtámadhatónak 
vagy végrehajthatatlannak kívánják 
nyilvánítani. Azon fizetésképtelenségre 
vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek 
lehetővé teszik a megtámadást az adós 
fizetésképtelenné válása esetére vagy 
előírják, hogy az új hitelezők polgári, 
közigazgatási vagy büntetőjogi 
szankciókkal szembesülhetnek a pénzügyi 
nehézségekkel küldő adósnak nyújtott 
hitelre tekintettel, veszélyeztetik a 
szerkezetátalakítási terv sikeres tárgyalását 
és a végrehajtásához szükséges 
finanszírozás elérhetőségét. Szemben az új 
finanszírozással, amelyet az igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságnak a 
szerkezetátalakítási terv részeként jóvá kell 
hagynia, amikor átmeneti finanszírozást 
hosszabbítanak meg, a felek nem tudják, 
hogy a tervet végül jóvá fogják-e hagyni
vagy sem. Az átmeneti finanszírozás 
védelmének olyan esetekre való 
korlátozása, ahol a tervet a hitelezők 
elfogadják vagy azt egy igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság jóváhagyja, 
elbátortalaníthatja az átmenti finanszírozást 
nyújtókat. A lehetséges visszaélések 
elkerülése végett csak azt a finanszírozást 
kell védeni, amelyik ésszerűen és azonnali 
módon szükséges az adós üzleti 
vállalkozásának folyamatos működéséhez 
vagy annak fennmaradásához, vagy a terv 
jóváhagyásától függő üzleti vállalkozás 
értékének megőrzéséhez vagy növeléséhez. 
A megtámadási keresetek elleni és a 
személyes felelősségtől való védelem azok 
a minimális szintű biztosítékok, amelyek 
az átmeneti és új finanszírozásra 
kiterjednek.
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nélküli követelésekkel szemben a későbbi 
fizetésképtelenségi eljárásokban.

Or. en
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az érdekelt érintett feleknek meg 
kell adni a lehetőséget a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyásáról 
szóló határozat megfellebbezésére. A terv 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
azonban a bizonytalanság csökkentésére és 
az indokolatlan késések elkerülése végett a 
fellebbezések nem lehetnek felfüggesztő 
hatályúak a szerkezetátalakítási terv 
végrehajtására nézve. Ott, ahol 
megállapítást nyert, hogy a hitelezők 
kisebbsége méltánytalan károsodást 
szenvedett, a tagállamoknak a terv 
hatályon kívül helyezésének 
alternatívájaként fontolóra kell venniük a 
pénzbeli kompenzáció nyújtását az eltérő 
véleményt képviselő hitelezőknek, amelyet 
az adós vagy a terv mellett szavazó 
hitelezők kötelesek számukra kifizetni.

(32) Az érdekelt érintett feleknek meg 
kell adni a lehetőséget a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyásáról 
szóló határozat megfellebbezésére. A terv 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
azonban a bizonytalanság csökkentésére és 
az indokolatlan késések elkerülése végett a 
fellebbezések nem lehetnek felfüggesztő 
hatályúak a szerkezetátalakítási terv 
végrehajtására nézve. Ott, ahol 
megállapítást nyert, hogy a hitelezők 
kisebbsége méltánytalan károsodást 
szenvedett, a tagállamoknak a terv 
hatályon kívül helyezésének 
alternatívájaként fontolóra kell venniük a 
pénzbeli kompenzáció nyújtását az eltérő 
véleményt képviselő hitelezőknek, amelyet 
az adós vagy a terv mellett szavazó 
hitelezők (kivéve a munkavállalók 
osztályát) kötelesek számukra kifizetni.

Or. en
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(34) A megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások során a munkavállalók teljeskörű 
munkajogi védelem alatt állnak. Ez az 
irányelv különösen nem érinti a 98/59/EK 
tanácsi irányelv68, a 2001/23/EK tanácsi 
irányelv69, a 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv70, a 
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv71 és a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv által 
garantált munkavállalói jogokat72. A fenti 
irányelveket végrehajtó nemzeti 
jogszabályok szerinti, a munkavállalók 
tájékoztatására és konzultációjára 
vonatkozó kötelezettségek nem változnak. 
Ez kiterjed a munkavállalók képviselői a 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez 
folyamodásról szóló határozatról való 
tájékoztatásának és az erről velük való 
egyeztetés kötelezettségére, összhangban a 
2002/14/EK irányelvvel. A munkavállalók 
megfelelő szintű védelme 
szükségességének biztosítására tekintettel a 
tagállamoknak elviekben ki kell venniük a 
munkavállalók a 2008/94/EK irányelv 
értelmében vett követeléseit a végrehajtás 
bármely felfüggesztésének hatálya alól 
tekintet nélkül arra, hogy ezek a 
követelések a felfüggesztés jóváhagyása 
előtt vagy után merültek fel. Az ilyen 
keresetek felfüggesztése csak azon 
összegek és időszakok esetében lenne 
lehetséges, amelyek tekintetében a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését. Ha a tagállamok 
kiterjesztik a 2008/94/EK irányelv által 
megállapított munkavállalói követelések 
kifizetése garanciájának hatályát az ezen 
irányelv által megállapított megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokra, már nem 
lesz indokolt a munkavállalók 
kereseteinek kivétele a végrehajtás 
felfüggesztése alól az ezen garancia által 
biztosított mértékig. Ha a nemzeti 
jogszabályok szerint korlátozzák a 
biztosító intézetek felelősségét akár a 
biztosítás hosszának, akár a 
munkavállalóknak kifizetett összeg 
tekintetében, a munkavállalóknak képesnek 

(34) A megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások során a munkavállalók teljeskörű 
munkajogi védelem alatt állnak. Ez az 
irányelv különösen nem érinti a 98/59/EK 
tanácsi irányelv68, a 2001/23/EK tanácsi 
irányelv69, a 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv70, a 
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv71 és a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv által 
garantált munkavállalói jogokat72. A fenti 
irányelveket végrehajtó nemzeti 
jogszabályok szerinti, a munkavállalók 
tájékoztatására és konzultációjára 
vonatkozó kötelezettségek nem változnak. 
Ez kiterjed a munkavállalók képviselői a 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez 
folyamodásról szóló határozatról való 
tájékoztatásának és az erről velük való 
egyeztetés kötelezettségére, összhangban a 
2002/14/EK irányelvvel. A munkavállalók 
megfelelő szintű védelme 
szükségességének biztosítására tekintettel a 
tagállamoknak ki kell venniük a 
munkavállalók követeléseit a végrehajtás 
bármely felfüggesztésének hatálya alól 
tekintet nélkül arra, hogy ezek a 
követelések a felfüggesztés jóváhagyása 
előtt vagy után merültek fel. Az ilyen 
keresetek felfüggesztése csak azon 
összegek és időszakok esetében lenne 
lehetséges, amelyek tekintetében a 
tagállamok más eszközökkel, azonos 
szinten biztosítják e követelések 
kifizetését. Ha a nemzeti jogszabályok 
szerint korlátozzák a biztosító intézetek 
felelősségét akár a biztosítás hosszának, 
akár a munkavállalóknak kifizetett összeg 
tekintetében, a munkavállalóknak képesnek 
kell lenniük bármely hiányosság miatt 
kereseteiket érvényesíteni a munkaadóval 
szemben a végrehajtás felfüggesztésének 
időszaka alatt is.
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kell lenniük bármely hiányosság miatt 
kereseteiket érvényesíteni a munkaadóval 
szemben a végrehajtás felfüggesztésének 
időszaka alatt is.

_________________ _________________

68 A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK 
irányelve a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 225., 1998.8.12., 16. o.

68 A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK 
irányelve a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 225., 1998.8.12., 16. o.

69 A Tanács 2001. március 12-i 
2001/23/EK irányelve a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről, HL L 82., 
2001.3.22., 16. o.

69 A Tanács 2001. március 12-i 
2001/23/EK irányelve a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről, HL L 82., 
2001.3. 22.,16. o.
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2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról, HL L 80., 2002.3.23., 29. o.

70 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról, HL L 80., 2002.3.23., 29. o.

71 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről, HL L 283., 
2008.10.28., 36. o.

71 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a
munkavállalók védelméről, HL L 283., 
2008.10.28., 36. o.

72 Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 122., 
2009.5.16., 28. o.

72 Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 122., 
2009.5.16., 28. o.

Or. en

Indokolás

Mivel a felfüggesztés a szerkezetátalakítási tervhez kapcsolódik, és nem a fizetésképtelenségi 
eljáráshoz, a munkavállalói követeléseknek a végrehajtás felfüggesztése alól való kivételét a 
2008/94/EK irányelvben előírtnál átfogóbb módon kell garantálni.
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Módosítás 135
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások során a munkavállalók teljeskörű 
munkajogi védelem alatt állnak. Ez az 
irányelv különösen nem érinti a 98/59/EK 
tanácsi irányelv68, a 2001/23/EK tanácsi 
irányelv69, a 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv70, a 
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv71 és a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv72 által 
garantált munkavállalói jogokat. A fenti 
irányelveket végrehajtó nemzeti 
jogszabályok szerinti, a munkavállalók 
tájékoztatására és konzultációjára 
vonatkozó kötelezettségek nem változnak. 
Ez kiterjed a munkavállalók képviselői a 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez 
folyamodásról szóló határozatról való 
tájékoztatásának és az erről velük való 
egyeztetés kötelezettségére, összhangban a 
2002/14/EK irányelvvel. A munkavállalók 
megfelelő szintű védelme 
szükségességének biztosítására tekintettel a 
tagállamoknak elviekben ki kell venniük a 
munkavállalók a 2008/94/EK irányelv 
értelmében vett követeléseit a végrehajtás 
bármely felfüggesztésének hatálya alól 
tekintet nélkül arra, hogy ezek a 
követelések a felfüggesztés jóváhagyása 
előtt vagy után merültek fel. Az ilyen 
keresetek felfüggesztése csak azon 
összegek és időszakok esetében lenne 
lehetséges, amelyek tekintetében a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését. Ha a tagállamok 
kiterjesztik a 2008/94/EK irányelv által 
megállapított munkavállalói követelések 
kifizetése garanciájának hatályát az ezen 
irányelv által megállapított megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokra, már nem 
lesz indokolt a munkavállalók kereseteinek 

(34) A megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások során a munkavállalók teljes körű 
munkajogi védelem alatt állnak, és a 
tájékoztatáshoz való joguk semmiképpen 
nem korlátozható. Ez az irányelv 
különösen nem érinti a 98/59/EK tanácsi 
irányelv68, a 2001/23/EK tanácsi 
irányelv69, a 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv70, a 
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv71 és a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv72 által 
garantált munkavállalói jogokat. A fenti 
irányelveket végrehajtó nemzeti 
jogszabályok szerinti, a munkavállalók 
tájékoztatására és konzultációjára 
vonatkozó kötelezettségek nem változnak. 
Ez kiterjed a munkavállalók képviselői a 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez 
folyamodásról szóló határozatról való 
tájékoztatásának és az erről velük való 
egyeztetés kötelezettségére, összhangban a 
2002/14/EK irányelvvel. A munkavállalók 
megfelelő szintű védelme 
szükségességének biztosítására tekintettel a 
tagállamoknak elviekben ki kell venniük a 
munkavállalók a 2008/94/EK irányelv 
értelmében vett követeléseit a végrehajtás
bármely felfüggesztésének hatálya alól 
tekintet nélkül arra, hogy ezek a 
követelések a felfüggesztés jóváhagyása 
előtt vagy után merültek fel. Az ilyen 
keresetek felfüggesztése csak azon 
összegek és időszakok esetében lenne 
lehetséges, amelyek tekintetében a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését. Ha a tagállamok 
kiterjesztik a 2008/94/EK irányelv által 
megállapított munkavállalói követelések 
kifizetése garanciájának hatályát az ezen 
irányelv által megállapított megelőző 
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kivétele a végrehajtás felfüggesztése alól 
az ezen garancia által biztosított mértékig. 
Ha a nemzeti jogszabályok szerint 
korlátozzák a biztosító intézetek 
felelősségét akár a biztosítás hosszának, 
akár a munkavállalóknak kifizetett összeg 
tekintetében, a munkavállalóknak képesnek 
kell lenniük bármely hiányosság miatt 
kereseteiket érvényesíteni a munkaadóval 
szemben a végrehajtás felfüggesztésének 
időszaka alatt is.

szerkezetátalakítási eljárásokra, már nem 
lesz indokolt a munkavállalók kereseteinek 
kivétele a végrehajtás felfüggesztése alól 
az ezen garancia által biztosított mértékig. 
Ha a nemzeti jogszabályok szerint 
korlátozzák a biztosító intézetek 
felelősségét akár a biztosítás hosszának, 
akár a munkavállalóknak kifizetett összeg 
tekintetében, a munkavállalóknak képesnek 
kell lenniük bármely hiányosság miatt 
kereseteiket érvényesíteni a munkaadóval 
szemben a végrehajtás felfüggesztésének 
időszaka alatt is.

_________________ _________________

68A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK 
irányelve a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 225., 1998.8.12., 16. o.

68A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK 
irányelve a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről HL L 225., 1998.8.12., 16. o.

69A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK 
irányelve a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

69A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK 
irányelve a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

70Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról, HL L 80., 2002.3.23., 29. o.

70Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról, HL L 80., 2002.3.23., 29. o.

71Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről, HL L 283., 
2008.10.28., 36. o.

71Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről, HL L 283., 
2008.10.28., 36. o.

72Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv HL L 122., 
2009.5.16., 28. o.

72Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv HL L 122., 
2009.5.16., 28. o.

Or. ro
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Módosítás 136
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások során a munkavállalók teljeskörű 
munkajogi védelem alatt állnak. Ez az 
irányelv különösen nem érinti a 98/59/EK 
tanácsi irányelv68, a 2001/23/EK tanácsi 
irányelv69, a 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv70, a 
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv71 és a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv72 által 
garantált munkavállalói jogokat. A fenti 
irányelveket végrehajtó nemzeti 
jogszabályok szerinti, a munkavállalók 
tájékoztatására és konzultációjára 
vonatkozó kötelezettségek nem változnak. 
Ez kiterjed a munkavállalók képviselői a 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez 
folyamodásról szóló határozatról való 
tájékoztatásának és az erről velük való 
egyeztetés kötelezettségére, összhangban a 
2002/14/EK irányelvvel. A munkavállalók 
megfelelő szintű védelme 
szükségességének biztosítására tekintettel a 
tagállamoknak elviekben ki kell venniük a 
munkavállalók a 2008/94/EK irányelv 
értelmében vett követeléseit a végrehajtás 
bármely felfüggesztésének hatálya alól 
tekintet nélkül arra, hogy ezek a 
követelések a felfüggesztés jóváhagyása 
előtt vagy után merültek fel. Az ilyen 
keresetek felfüggesztése csak azon 
összegek és időszakok esetében lenne 
lehetséges, amelyek tekintetében a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését. Ha a tagállamok 
kiterjesztik a 2008/94/EK irányelv által 
megállapított munkavállalói követelések 
kifizetése garanciájának hatályát az ezen 
irányelv által megállapított megelőző 

(34) A megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások során a munkavállalók teljeskörű 
munkajogi védelem alatt állnak. Ez az 
irányelv különösen nem érinti a 98/59/EK 
tanácsi irányelv68, a 2001/23/EK tanácsi 
irányelv69, a 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv70, a 
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv71 és a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv72 által 
garantált munkavállalói jogokat. A fenti 
irányelveket végrehajtó nemzeti 
jogszabályok szerinti, a munkavállalók 
tájékoztatására és konzultációjára 
vonatkozó kötelezettségek nem változnak. 
Ez kiterjed a munkavállalók képviselői a 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez 
folyamodásról szóló határozatról való 
tájékoztatásának és az erről velük való 
egyeztetés kötelezettségére, összhangban a 
2002/14/EK irányelvvel. A munkavállalók 
magas szintű védelme szükségességének 
biztosítására tekintettel a tagállamoknak 
elviekben ki kell venniük a munkavállalók 
a 2008/94/EK irányelv értelmében vett 
követeléseit a végrehajtás bármely 
felfüggesztésének hatálya alól tekintet 
nélkül arra, hogy ezek a követelések a 
felfüggesztés jóváhagyása előtt vagy után 
merültek fel. Az ilyen keresetek 
felfüggesztése csak azon összegek és 
időszakok esetében lenne lehetséges, 
amelyek tekintetében a tagállamok más 
eszközökkel biztosítják e követelések 
kifizetését. Ha a tagállamok kiterjesztik a 
2008/94/EK irányelv által megállapított 
munkavállalói követelések kifizetése 
garanciájának hatályát az ezen irányelv 
által megállapított megelőző 
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szerkezetátalakítási eljárásokra, már nem 
lesz indokolt a munkavállalók kereseteinek
kivétele a végrehajtás felfüggesztése alól 
az ezen garancia által biztosított mértékig. 
Ha a nemzeti jogszabályok szerint 
korlátozzák a biztosító intézetek 
felelősségét akár a biztosítás hosszának, 
akár a munkavállalóknak kifizetett összeg 
tekintetében, a munkavállalóknak 
képesnek kell lenniük bármely hiányosság 
miatt kereseteiket érvényesíteni a 
munkaadóval szemben a végrehajtás 
felfüggesztésének időszaka alatt is.

szerkezetátalakítási eljárásokra, már nem 
lesz indokolt a munkavállalók kereseteinek
kivétele a végrehajtás felfüggesztése alól 
az ezen garancia által biztosított mértékig. 
Ha a nemzeti jogszabályok korlátozzák a 
biztosító intézetek felelősségét akár a 
biztosítás hosszának, akár a 
munkavállalóknak kifizetett összeg 
tekintetében, a munkavállalókat fel kell 
jogosítani arra, hogy bármely hiányosság 
miatti kereseteiket érvényesíthessék a 
munkaadóval szemben a végrehajtás 
felfüggesztésének időszaka alatt is.

_________________ _________________

68A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK 
irányelve a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről HL L 225., 1998.8.12., 16. o.

68A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK 
irányelve a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről HL L 225., 1998.8.12., 16. o.

69A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK 
irányelve a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

69A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK 
irányelve a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

70Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról, HL L 80., 2002.3.23., 29. o.

70Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról, HL L 80., 2002.3.23., 29. o.

71Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről, HL L 283., 
2008.10.28., 36. o.

71Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) 
a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről, HL L 283., 
2008.10.28., 36. o.

72Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv HL L 122., 
2009.5.16., 28. o.

72Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv HL L 122., 
2009.5.16., 28. o.

Or. ro
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Módosítás 137
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, 
Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A szerkezetátalakítási javaslatot 
érintő minden dokumentumot és 
információt a munkavállalók és a 
munkavállalókat képviselők 
rendelkezésére kell bocsátani, ezzel 
biztosítva számukra, hogy a lehetséges 
akciótervek alapos értékelését 
megkezdhessék. Továbbá a 
munkavállalókat és a munkavállalók 
képviselőit aktívan be kell vonni a terv 
meghatározásával kapcsolatos 
konzultáció és jóváhagyás fázisaiba, és 
szavatolni kell, hogy a szerkezetátalakítás 
keretei között tanácsadást is kérhessenek.

Or. en

Módosítás 138
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Amikor a szerkezetátalakítási terv 
egy vállalat vagy üzlet egy részének 
átruházásával jár, a munkavállalóknak a 
munkaszerződésből vagy 
munkaviszonyokból származó, különösen a 
bérezéshez való jogait, a 2001/23/EK 
irányelv 3. és 4. cikke értelmében meg kell 
védeni, az irányelv 5. cikke szerinti 
fizetésképtelenségi eljárások esetén 
alkalmazandó egyedi szabályok, és 
különösen az irányelv 5. cikkének (2) 

(35) Amikor a szerkezetátalakítási terv 
egy vállalat vagy üzlet egy részének 
átruházásával jár, a munkavállalóknak a 
munkaszerződésből vagy 
munkaviszonyokból származó, különösen a 
bérezéshez való jogait, a 2001/23/EK 
irányelv 3. és 4. cikke értelmében meg kell 
védeni, míg az irányelv 5. cikkét csak 
fizetésképtelenségi eljárások esetén szabad 
alkalmazni, szerkezetátalakítási terv 
esetében nem. Ezen túlmenően a 
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bekezdése által megengedett lehetőségek 
sérelme nélkül. Ezen túlmenően a 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való 
jogokon túl, és azok sérelme nélkül, 
beleértve az olyan döntéseket, amelyek 
valószínűsíthetően lényegi változásokhoz 
vezetnek majd a munkaszervezésben vagy 
a szerződéses viszonyokban, annak 
érdekében, hogy 2002/14/EK irányelv által 
garantált ilyen döntésekről való 
megállapodás megszülessen, ezen irányelv 
értelmében a szerkezetátalakítási terv által 
érintett munkavállalóknak joguk kell, hogy 
legyen szavazni a tervről. A 
szerkezetátalakítási tervről történő 
szavazás érdekében a tagállamok úgy 
dönthetnek, hogy a munkavállalókat külön 
osztályba sorolják, elválasztva őket a 
hitelezők egyéb osztályaitól.

tájékoztatáshoz és konzultációhoz való 
jogokon túl, és azok sérelme nélkül, 
beleértve az olyan döntéseket, amelyek 
valószínűsíthetően lényegi változásokhoz 
vezetnek majd a munkaszervezésben vagy 
a szerződéses viszonyokban, annak 
érdekében, hogy 2002/14/EK irányelv által 
garantált ilyen döntésekről való 
megállapodás megszülessen, ezen irányelv 
értelmében a szerkezetátalakítási terv által 
érintett munkavállalóknak joguk kell, hogy 
legyen szavazni a tervről, és beleegyezésük 
kötelező erejű a terv jóváhagyásához. A 
szerkezetátalakítási tervről történő 
szavazás érdekében a tagállamoknak a 
munkavállalókat külön osztályba kell 
sorolniuk, elválasztva őket a hitelezők 
egyéb osztályaitól, és elsőbbségi jogot kell 
biztosítaniuk ezen osztály számára.

Or. en

Indokolás

A 2001/23/EK irányelv 5. cikke olyan esetekre vonatkozik, „amelyben az átadó csődeljárás 
vagy ezzel egyenértékű más olyan fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, amely az átadó 
vagyonának felszámolása céljából indult”, így a szerkezetátalakítási tervekre nem 
alkalmazható.

Módosítás 139
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Amikor a szerkezetátalakítási terv 
egy vállalat vagy üzlet egy részének 
átruházásával jár, a munkavállalóknak a 
munkaszerződésből vagy 
munkaviszonyokból származó, különösen a 
bérezéshez való jogait, a 2001/23/EK 
irányelv 3. és 4. cikke értelmében meg kell 
védeni, az irányelv 5. cikke szerinti 
fizetésképtelenségi eljárások esetén 
alkalmazandó egyedi szabályok, és 

(35) Amikor a szerkezetátalakítási terv 
egy vállalat vagy üzlet egy részének 
átruházásával jár, a munkavállalóknak a 
munkaszerződésből vagy 
munkaviszonyokból származó, különösen a 
bérezéshez való jogait, a 2001/23/EK 
irányelv 3. és 4. cikke értelmében meg kell 
védeni, az irányelv 5. cikke szerinti 
fizetésképtelenségi eljárások esetén 
alkalmazandó egyedi szabályok, és 
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különösen az irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdése által megengedett lehetőségek 
sérelme nélkül. Ezen túlmenően a 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való 
jogokon túl, és azok sérelme nélkül, 
beleértve az olyan döntéseket, amelyek 
valószínűsíthetően lényegi változásokhoz 
vezetnek majd a munkaszervezésben vagy 
a szerződéses viszonyokban, annak 
érdekében, hogy 2002/14/EK irányelv által 
garantált ilyen döntésekről való 
megállapodás megszülessen, ezen irányelv 
értelmében a szerkezetátalakítási terv által 
érintett munkavállalóknak joguk kell, hogy 
legyen szavazni a tervről. A 
szerkezetátalakítási tervről történő 
szavazás érdekében a tagállamok úgy 
dönthetnek, hogy a munkavállalókat külön 
osztályba sorolják, elválasztva őket a 
hitelezők egyéb osztályaitól.

különösen az irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdése által megengedett lehetőségek 
sérelme nélkül. Ezen túlmenően a 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való 
jogokon túl, és azok sérelme nélkül, 
beleértve az olyan döntéseket, amelyek 
valószínűsíthetően lényegi változásokhoz 
vezetnek majd a munkaszervezésben vagy 
a szerződéses viszonyokban, annak 
érdekében, hogy 2002/14/EK irányelv által 
garantált ilyen döntésekről való 
megállapodás megszülessen, ezen irányelv 
értelmében a szerkezetátalakítási terv által 
érintett munkavállalóknak joguk kell, hogy 
legyen szavazni a tervről. A 
szerkezetátalakítási tervről történő 
szavazás érdekében a tagállamoknak a 
munkavállalókat külön osztályba kell 
sorolniuk, elválasztva őket a hitelezők 
egyéb osztályaitól.

Or. en

Módosítás 140
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Bármilyen javasolt 
szerkezetátalakítási műveletet teljes 
mértékben ismertetni kell a 
munkavállalók képviselőivel, akiknek 
azért van szükségük erre az információra, 
hogy mélyebb elemzést hajthassanak 
végre, és – adott esetben –
felkészülhessenek a konzultációra.1a

_________________

1a Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0005 
(A munkavállalók tájékoztatása és a velük 
folytatott konzultáció, a 
szerkezetátalakítás előrejelzése és 
kezelése)
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Or. en

Módosítás 141
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A különböző tagállamok eltérő 
másodikesély-lehetőségei arra 
ösztönözhetik a túlzottan eladósodott 
vállalkozókat, hogy más tagállamba tegyék 
át székhelyüket, hogy ott rövidebb 
mentesítési időszakhoz vagy kedvezőbb 
mentesítési feltételekhez jussanak, ami 
további jogbizonytalansághoz és 
költségekhez vezet a hitelezők számára 
követeléseik érvényesítésekor. Ezen 
túlmenően a csőd hatásai – különösen a 
társadalmi megbélyegzés, a jogi 
következmények, úgy mint a vállalkozók 
eltiltása a vállalkozói tevékenység 
megkezdésétől és folytatásától, és az 
adósságok kiegyenlítésére való képtelenség 
folyamatos fennmaradása – komoly 
visszatartó erőt jelentenek azon 
vállalkozók számára, akik vállalkozást 
kívánnak alapítani vagy második esélyt 
szeretnének szerezni, noha a bizonyítékok 
azt mutatják, hogy a csődbe ment 
vállalkozók a második alkalommal 
nagyobb eséllyel lesznek sikeresek. Ezért 
lépéseket kell tenni a túlzott eladósodás és 
a csőd vállalkozókra gyakorolt negatív 
hatásainak enyhítésére, különösen azáltal, 
hogy lehetővé teszik a számukra, hogy egy 
bizonyos idő elteltével teljesen 
mentesüljenek az adósságok alól, valamint 
hogy az adós túlzott mértékű 
eladósodottságával kapcsolatban elrendelt 
eltiltás hosszát korlátozzák.

(37) A különböző tagállamok eltérő 
másodikesély-lehetőségei arra 
ösztönözhetik a túlzottan eladósodott 
vállalkozókat, hogy más tagállamba tegyék 
át székhelyüket, hogy ott rövidebb 
mentesítési időszakhoz vagy kedvezőbb 
mentesítési feltételekhez jussanak, ami 
további jogbizonytalansághoz és 
költségekhez vezet a hitelezők számára 
követeléseik érvényesítésekor. Ezen 
túlmenően a csőd hatásai – különösen a 
társadalmi megbélyegzés, a jogi 
következmények, úgy mint a vállalkozók 
eltiltása a vállalkozói tevékenység 
megkezdésétől és folytatásától, és az 
adósságok kiegyenlítésére való képtelenség 
folyamatos fennmaradása – komoly 
visszatartó erőt jelentenek azon 
vállalkozók számára, akik vállalkozást 
kívánnak alapítani vagy második esélyt 
szeretnének szerezni, noha a bizonyítékok 
azt mutatják, hogy a csődbe ment 
vállalkozók a második alkalommal 
nagyobb eséllyel lesznek sikeresek. Ezért 
lépéseket kell tenni a túlzott eladósodás és 
a csőd vállalkozókra gyakorolt negatív 
hatásainak enyhítésére, különösen azáltal, 
hogy lehetővé teszik a számukra, hogy egy 
bizonyos idő elteltével, amelynek 
keretében fizetésképtelenségi eljárást 
folytattak le, teljesen mentesüljenek az 
adósságok alól, valamint hogy az adós 
túlzott mértékű eladósodottságával 
kapcsolatban elrendelt eltiltás hosszát 
korlátozzák.

Or. ro
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Módosítás 142
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Nem minden körülmények között 
helyénvaló a teljes mentesítés vagy az 
eltiltás rövid időn belüli megszüntetése, 
például olyan esetekben, amikor az adós 
nem becsületes vagy rosszhiszeműen járt 
el. A tagállamoknak világos útmutatást kell 
adniuk az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóságoknak arról, hogyan értékeljék a 
vállalkozó becsületességét. Például annak 
megállapítására, hogy az adós nem volt 
becsületes, az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságok figyelembe vehetik az olyan 
körülményeket, mint az adósságok 
természete és mennyisége, azt az 
időszakot, amikor az adósságok 
keletkeztek, az adósnak az adósságai 
törlesztésére és a jogi kötelezettségeinek 
teljesítésére tett erőfeszítéseit, beleértve az 
állami engedélyezési követelményeket és a 
szabályos könyvelést, és azokat a 
lépéseket, amelyeket a hitelezők általi 
visszkereseti jog érvénytelenítésére tett. Az 
olyan helyzetekben, amikor a vállalkozó 
olyan szakmákat űz, amelyeket a tagállam 
érzékenynek tart vagy ahol a vállalkozót 
bűncselekményért elítélték, az eltiltás 
elrendelése hosszabb vagy határozatlan 
idejű is lehet. Ilyen esetekben a vállalkozók 
megkaphatják ugyan az adósságelengedést, 
ám hosszabb vagy határozatlan időre 
eltiltják őket az adott szakma 
gyakorlásától.

(38) Nem minden körülmények között 
helyénvaló a teljes mentesítés vagy az 
eltiltás rövid időn belüli, 
fizetésképtelenségi eljárás lefolytatását 
követő megszüntetése, például olyan 
esetekben, amikor az adós nem becsületes 
vagy rosszhiszeműen járt el. A 
tagállamoknak világos útmutatást kell 
adniuk az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóságoknak arról, hogyan értékeljék a 
vállalkozó becsületességét. Például annak 
megállapítására, hogy az adós nem volt 
becsületes, az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságok figyelembe vehetik az olyan 
körülményeket, mint az adósságok 
természete és mennyisége, azt az 
időszakot, amikor az adósságok 
keletkeztek, az adósnak az adósságai 
törlesztésére és a jogi kötelezettségeinek 
teljesítésére tett erőfeszítéseit, beleértve az 
állami engedélyezési követelményeket és a 
szabályos könyvelést, és azokat a 
lépéseket, amelyeket a hitelezők általi 
visszkereseti jog érvénytelenítésére tett. Az 
olyan helyzetekben, amikor a vállalkozó 
olyan szakmákat űz, amelyeket a tagállam 
érzékenynek tart vagy ahol a vállalkozót 
bűncselekményért elítélték, az eltiltás 
elrendelése hosszabb vagy határozatlan 
idejű is lehet. Ilyen esetekben a vállalkozók 
megkaphatják ugyan az adósságelengedést, 
ám hosszabb vagy határozatlan időre 
eltiltják őket az adott szakma 
gyakorlásától.

Or. de
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Módosítás 143
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Szükséges fenntartani és növelni 
azoknak az eljárásoknak az átláthatóságát 
és kiszámíthatóságát, amelyek eredményei 
kedvezően hatnak a vállalkozások 
megőrzésére és a vállalkozók második 
esélyben való részesítésére, vagy amelyek 
lehetővé teszik a nem életképes vállalatok 
hatékony felszámolását. Szükséges továbbá 
csökkenteni a fizetésképtelenségi eljárások 
aránytalan hosszúságát a tagállamokban, 
ami jogbizonytalansághoz és alacsony 
visszafizetési rátához vezet a hitelezők és 
befektetők számára. Végül a 2015/848/EU 
rendelet által megállapított, a bíróságok és 
szakértők közötti határokon átnyúló 
fokozott együttműködési mechanizmusokat 
figyelembe véve, minden érintett szereplő 
hozzáértését hasonlóan magas szintre kell 
emelni az egész Unióban. Ezen 
célkitűzések elérése végett a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási testületek 
tagjai megfelelő módon képzettek 
legyenek, és speciális ismeretekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek a 
fizetésképtelenségi ügyekben. Az 
igazságügyi dolgozók szakképzése 
várhatóan lehetővé teszi, hogy 
potenciálisan jelentős gazdasági és 
szociális hatású döntések rövid időn belül 
megszülessenek, és nem jelentheti azt, 
hogy az igazságügyi dolgozóknak 
kizárólag szerkezetátalakítást, 
fizetésképtelenséget és második esélyt 
érintő ügyekkel kelljen foglalkozniuk. Az 
igazságügyi rendszert szervezetét irányító, 
a nemzeti jogszabályokkal összhangban 
létrehozott, szakosodott bíróságok vagy 
kamarák hatékony módon szolgálhatják 
ezen célkitűzések elérését.

(39) A szakosodott fizetésképtelenségi 
szakértők és bírák, valamint a digitális 
eszközök elérhetősége nagyban segíthetik 
csökkenteni az eljárások hosszát és 
költségét, illetve javíthatják a 
segítségnyújtás és felügyelet minőségét.
Szükséges fenntartani és növelni azoknak 
az eljárásoknak az átláthatóságát és 
kiszámíthatóságát, amelyek eredményei 
kedvezően hatnak a vállalkozások 
megőrzésére és a tisztességes vállalkozók
második esélyben való részesítésére, vagy 
amelyek lehetővé teszik a nem életképes 
vállalatok hatékony és gyors felszámolását. 
Szükséges továbbá csökkenteni a 
fizetésképtelenségi eljárások aránytalan 
hosszúságát a tagállamokban, ami 
jogbizonytalansághoz és alacsony 
visszafizetési rátához vezet a hitelezők és 
befektetők számára. Figyelembe véve a 
fizetésképtelenségi eljárások aránytalan 
hosszúságát, szükség van az eljárásban 
használt digitális kommunikációs 
eszközök integrálására is. Végül a 
2015/848/EU rendelet által megállapított, a 
bíróságok és szakértők közötti határokon 
átnyúló fokozott együttműködési 
mechanizmusokat figyelembe véve, 
minden érintett szereplő hozzáértését és 
szakosodottságát hasonlóan magas szintre 
kell emelni az egész Unióban. Ezen 
célkitűzések elérése végett a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási testületek 
tagjai megfelelő módon képzettek 
legyenek, és speciális ismeretekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek a 
fizetésképtelenségi ügyekben. Az 
igazságügyi dolgozók szakképzése 
várhatóan lehetővé teszi, hogy 
potenciálisan jelentős gazdasági és 
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szociális hatású döntések rövid időn belül 
megszülessenek, és nem jelentheti azt, 
hogy az igazságügyi dolgozóknak 
kizárólag szerkezetátalakítást, 
fizetésképtelenséget és második esélyt 
érintő ügyekkel kelljen foglalkozniuk. Az 
igazságügyi rendszert szervezetét irányító, 
a nemzeti jogszabályokkal összhangban 
létrehozott, szakosodott bíróságok vagy 
kamarák hatékony módon szolgálhatják 
ezen célkitűzések elérését.

Or. ro

Módosítás 144
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a szerkezetátalakítás, a 
fizetésképtelenség és a második esély 
területeinek szakértőit, akiket az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
nevezett ki, megfelelő módon képezzék és 
feladataik végzését felügyeljék, továbbá, 
hogy kinevezésük átlátható módon 
történjen, kellő tekintettel a hatékony 
eljárások biztosításának szükségességére, 
valamint hogy feladataikat feddhetetlenül 
végezzék. A szakértőknek is meg kell 
felelniük azoknak az önkéntes magatartási 
szabályoknak, amelyek biztosítják a 
megfelelő szakképesítési és képzési szintet, 
a szakértők feladatainak átláthatóságát, és 
díjazásuk meghatározására, a szakmai 
felelősségbiztosítás megkötésére és a 
felügyeleti és szabályozási mechanizmusok 
kiépítésére vonatkozó szabályoknak, 
amelyek közé tartozik a megfelelő és 
hatásos szankciórendszer a 
kötelezettségszegőkkel szemben. Ezek az 
előírások elvben anélkül teljesíthetők, hogy 

(40) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a szerkezetátalakítás, a 
fizetésképtelenség és a második esély 
területeinek szakértőit, akiket az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
nevezett ki, megfelelő módon képezzék és 
feladataik végzését felügyeljék, továbbá, 
hogy kinevezésük átlátható módon 
történjen, kellő tekintettel a hatékony 
eljárások biztosításának szükségességére, 
valamint hogy feladataikat feddhetetlenül 
végezzék. A szakértőknek is meg kell 
felelniük azoknak az önkéntes magatartási 
szabályoknak, amelyek biztosítják a 
megfelelő szakképesítési és képzési szintet, 
a szakértők feladatainak átláthatóságát, és 
díjazásuk meghatározására, a szakmai 
felelősségbiztosítás megkötésére és a 
felügyeleti és szabályozási mechanizmusok 
kiépítésére vonatkozó szabályoknak, 
amelyek közé tartozik a megfelelő és 
hatásos szankciórendszer a 
kötelezettségszegőkkel szemben. Ezek az 
előírások elvben anélkül teljesíthetők, hogy 
új szakmákat és szakképesítéseket kellene 
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új szakmákat és szakképesítéseket kellene 
létrehozni.

létrehozni. A tagállamok biztosítják, hogy 
a szerkezetátalakítás, a fizetésképtelenség 
és a második esély területeinek szakértői 
felett felügyeletet vagy ellenőrzést 
gyakorló közigazgatási hatóságokra 
vonatkozó információk nyilvánosan 
hozzáférhetők legyenek.

Or. bg

Módosítás 145
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a szerkezetátalakítás, a 
fizetésképtelenség és a második esély 
területeinek szakértőit, akiket az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
nevezett ki, megfelelő módon képezzék és 
feladataik végzését felügyeljék, továbbá, 
hogy kinevezésük átlátható módon 
történjen, kellő tekintettel a hatékony
eljárások biztosításának szükségességére, 
valamint hogy feladataikat feddhetetlenül 
végezzék. A szakértőknek is meg kell 
felelniük azoknak az önkéntes magatartási 
szabályoknak, amelyek biztosítják a 
megfelelő szakképesítési és képzési szintet, 
a szakértők feladatainak átláthatóságát, és 
díjazásuk meghatározására, a szakmai 
felelősségbiztosítás megkötésére és a 
felügyeleti és szabályozási mechanizmusok 
kiépítésére vonatkozó szabályoknak, 
amelyek közé tartozik a megfelelő és 
hatásos szankciórendszer a 
kötelezettségszegőkkel szemben. Ezek az 
előírások elvben anélkül teljesíthetők, hogy 
új szakmákat és szakképesítéseket kellene 
létrehozni.

(40) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a szerkezetátalakítás, a 
fizetésképtelenség és a második esély 
területeinek szakértőit, akiket az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
nevezett ki, megfelelő módon képezzék és 
feladataik végzését felügyeljék, továbbá, 
hogy kinevezésük átlátható módon 
történjen, kellő tekintettel a hatékony 
eljárások biztosításának szükségességére, 
valamint hogy feladataikat feddhetetlenül 
végezzék, szem előtt tartva a vállalat 
életképességének visszaállítására 
vonatkozó elsődleges célkitűzést. A 
szakértőknek megmentőként és nem 
felszámolóként kell fellépniük, meg kell 
felelniük annak a szakmai magatartási 
kódexnek, amelynek célja biztosítani a 
megfelelő szakképesítési és képzési szintet, 
a szakértők feladatainak átláthatóságát, és 
díjazásuk meghatározására, a szakmai 
felelősségbiztosítás megkötésére és a 
felügyeleti és szabályozási mechanizmusok 
kiépítésére vonatkozó szabályoknak, 
amelyek közé tartozik a megfelelő és 
hatásos szankciórendszer a 
kötelezettségszegőkkel szemben. Ezek az 
előírások elvben anélkül teljesíthetők, hogy 
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új szakmákat és szakképesítéseket kellene 
létrehozni.

Or. pt

Módosítás 146
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Fontos megbízható adatokat 
gyűjteni a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások 
teljesítményéről az irányelv 
végrehajtásának és alkalmazásának 
ellenőrzéséhez. Ezért a tagállamoknak 
kellően részletes adatokat kell gyűjteniük 
és összesíteniük ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék az irányelv gyakorlati működésének 
pontos értékelését.

(42) Fontos megbízható adatokat 
gyűjteni a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások 
teljesítményéről az irányelv 
végrehajtásának és alkalmazásának 
ellenőrzéséhez. Ezért a tagállamoknak 
növelniük kell erőfeszítéseiket, hogy
kellően részletes adatokat gyűjtsenek, 
összesítsenek és nyújtsanak be a 
Bizottsághoz, amelyekkel lehetővé teszik
az irányelv gyakorlati működésének pontos 
értékelését.

Or. pt

Módosítás 147
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A Bizottság felülvizsgálja ennek az 
irányelvnek az alkalmazását, és – adott 
esetben új jogalkotási javaslattal kísért –
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi, 
mentesítési és a második esélyre 
vonatkozó jogi keret megerősítése 
érdekében. Az értékelésnek nemcsak a 
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tényleges visszafizetési arányra, hanem a 
fizetőképességre és az életképesség 
helyreállítására is összpontosítania kell. 
Ezenkívül külön figyelmet kell fordítania 
a kkv-kra gyakorolt hatásra.

Or. pt

Módosítás 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A munkavállalóknak semmi szín 
alatt nem szabad a szerkezetátalakítási, a 
fizetésképtelenségi és mentesítési 
folyamatok terheit viselniük, és a nekik 
való tartozásokat (például a kifizetetlen 
munkabéreket) mindig elsőként kell 
elrendezni. A termelés és a foglalkoztatás 
folytonosságának garantálása, valamint a 
vállalatvezetés taktikai és csalárd 
gyakorlataival szembeni jobb ellenállás 
érdekében a munkavállalókat a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és mentesítési folyamatok kezdeti 
szakaszában kell tájékoztatni, illetve ekkor 
kell velük konzultálni.

Or. en

Módosítás 149
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fizetésképtelenség valószínűsége 
esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő 

a) fizetésképtelenség valószínűsége és 
a fizetésképtelenné válás 
megakadályozásának valószínűsége 
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adósok számára elérhető megelőző 
szerkezetátalakítási eljárások;

esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
adósok számára elérhető megelőző gyors
szerkezetátalakítási eljárások;

Or. ro

Módosítás 150
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fizetésképtelenség valószínűsége 
esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
adósok számára elérhető megelőző 
szerkezetátalakítási eljárások;

a) többek között a fizetésképtelenség 
valószínűsége esetén a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok számára 
elérhető megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások;

Or. en

Indokolás

A megelőző szerkezetátalakítás lehetőségére a fizetésképtelenség kockázatán túl is szükség 
van.

Módosítás 151
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) és b) pontokban hivatkozott 
eljárások, valamint a fizetésképtelenségi 
eljárások hatékonyságát célzó 
intézkedések.

c) az a) és b) pontokban hivatkozott 
eljárások hatékonyságát célzó 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 152
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a túlzottan eladósodott vállalkozók 
és igazgatók kötelezettségei a hitelezőkkel, 
munkavállalókkal, részvényesekkel, egyéb 
érdekelt felekkel és a megfelelő 
tagállammal/tagállamokkal szemben.

Or. en

Módosítás 153
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) természetes személyek, akik nem 
vállalkozók.

törölve

Or. en

Módosítás 154
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) természetes személyek, akik nem 
vállalkozók.

törölve

Or. en

Módosítás 155
Jean-Marie Cavada



PE613.399v02-00 62/162 AM\1139445HU.docx

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
azokra az eljárásokra, amelyek olyan 
megállapodásokat eredményeznek, 
amelyek kizárólag az aláíró hitelezőket 
kötik, sem azokra, amelyek az ilyen 
megállapodások végrehajtására 
irányulnak.

Or. fr

Módosítás 156
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kiterjeszthetik az (1) 
bekezdés b) pontjában hivatkozott 
eljárások alkalmazását azon túlzottan 
eladósodott, természetes személyekre, akik 
nem vállalkozók.

törölve

Or. en

Módosítás 157
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kiterjeszthetik az (1) 
bekezdés b) pontjában hivatkozott 
eljárások alkalmazását azon túlzottan 
eladósodott, természetes személyekre, akik 
nem vállalkozók.

(3) A tagállamok a lehető legrövidebb 
időn belül kiterjeszthetik az (1) bekezdés 
b) pontjában hivatkozott eljárások 
alkalmazását azon túlzottan eladósodott, 
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természetes személyekre, akik nem 
vállalkozók.

Or. bg

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kiterjeszthetik az (1) 
bekezdés b) pontjában hivatkozott 
eljárások alkalmazását azon túlzottan 
eladósodott, természetes személyekre, akik 
nem vállalkozók.

(3) A tagállamok határozzák meg 
azokat az (1) bekezdés b) pontjában 
hivatkozott eljárásokat, amelyek azokra a
túlzottan eladósodott, természetes 
személyekre vonatkoznak, akik nem 
vállalkozók.

Or. en

Módosítás 159
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fizetésképtelenségi eljárás”: 
kollektív fizetésképtelenségi eljárás, ami 
az adós rendelkezési jogkörének részleges 
vagy teljes elvonásával és felszámoló 
kijelölésével jár;

törölve

Or. en

Módosítás 160
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fizetésképtelenségi eljárás”: 
kollektív fizetésképtelenségi eljárás, ami az 
adós rendelkezési jogkörének részleges 
vagy teljes elvonásával és felszámoló
kijelölésével jár;

(1) „fizetésképtelenségi eljárás”: 
kollektív fizetésképtelenségi eljárás, ami az 
adós rendelkezési jogkörének részleges 
vagy teljes elvonásával és 
fizetésképtelenségi szakértő kijelölésével 
jár;

Or. pt

Módosítás 161
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „érintett felek”: olyan hitelezők 
vagy hitelezői osztályok, és ahol a nemzeti 
jogszabályok szerint alkalmazandó, 
tőketulajdonosok, akiknek a 
szerkezetátalakítási terv érinti a 
követeléseit vagy érdekeit;

(3) „érintett felek”: olyan hitelezők 
vagy hitelezői osztályok (beleértve a 
munkavállalókat is), és ahol a nemzeti 
jogszabályok szerint alkalmazandó, 
tőketulajdonosok, akiknek a 
szerkezetátalakítási terv érinti a 
követeléseit vagy érdekeit;

Or. en

Módosítás 162
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „egyedi keresetek végrehajtásának 
felfüggesztése”: a hitelező követelésének 
az adóssal szembeni érvényesítése jogának 
ideiglenes felfüggesztése, amelyet 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
rendel el;

(4) „egyedi keresetek végrehajtásának 
felfüggesztése”: a hitelező vagy hitelezők 
egy csoportja követelésének az adóssal 
vagy adósok egy csoportjával szembeni 
érvényesítése jogának ideiglenes 
felfüggesztése, amelyet igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság rendel el;
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Or. en

Módosítás 163
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „egyedi keresetek végrehajtásának 
felfüggesztése”: a hitelező követelésének 
az adóssal szembeni érvényesítése jogának 
ideiglenes felfüggesztése, amelyet 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
rendel el;

(4) „egyedi keresetek végrehajtásának 
felfüggesztése”: a hitelező vagy hitelezők 
csoportja követelésének az adóssal vagy 
adósok csoportjával szembeni 
érvényesítése jogának ideiglenes 
felfüggesztése, amelyet igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság rendel el;

Or. pt

Módosítás 164
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „egyedi keresetek végrehajtásának 
felfüggesztése”: a hitelező követelésének 
az adóssal szembeni érvényesítése jogának 
ideiglenes felfüggesztése, amelyet 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
rendel el;

(4) „egyedi keresetek végrehajtásának 
felfüggesztése”: a hitelező követelésének 
az adóssal szembeni érvényesítése jogának 
ideiglenes felfüggesztése;

Or. en

Módosítás 165
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „jövőben teljesülő szerződések”: az 
adós és egy vagy több hitelező közötti 
szerződések, amelyek szerint mindkét fél 
továbbra is köteles a szerződés teljesítésére 
az egyedi keresetek végrehajtása 
felfüggesztése elrendelése időpontjában;

(5) „jövőben teljesülő szerződések”: az 
adós és egy vagy több hitelező közötti 
szerződések – kivéve a lehívatlan 
hitelkeretekhez, megújuló hitelkeretekhez 
és finanszírozási ajánlatokhoz hasonló 
pénzügyi eszközöket –, amelyek szerint 
mindkét fél továbbra is köteles a szerződés 
teljesítésére az egyedi keresetek 
végrehajtása felfüggesztése elrendelése 
időpontjában;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „osztályok kialakítása”: az érintett 
hitelezők és tőketulajdonosok csoportokba 
rendezése olyan módon, hogy az tükrözze 
az érintett követelések és érdekek jogait és 
a kielégítési sorrendben betöltött helyét, 
figyelembe véve a lehetséges elővásárlási 
jogosultságokat, kapcsolatokat vagy 
hitelezők közötti megállapodásokat, és 
azoknak a szerkezetátalakítási terv szerinti 
kezelését;

(6) „osztályok kialakítása”: az érintett 
hitelezők és tőketulajdonosok csoportokba 
rendezése olyan módon, hogy az tükrözze 
az érintett követelések és érdekek jogait és 
a kielégítési sorrendben betöltött helyét, 
figyelembe véve a lehetséges elővásárlási 
jogosultságokat, kapcsolatokat vagy 
hitelezők közötti megállapodásokat, és 
azoknak a szerkezetátalakítási terv szerinti 
kezelését. A szerkezetátalakítási terv 
elfogadása céljából a hitelezőket 
különböző osztályokba kell sorolni, 
amelynek során minimumkövetelmény, 
hogy a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön osztályokban kezeljék, 
ugyanakkor a munkavállalóknak külön, 
privilegizált osztályt kell alkotniuk;

Or. en

Módosítás 167
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „osztályok kialakítása”: az érintett 
hitelezők és tőketulajdonosok csoportokba 
rendezése olyan módon, hogy az tükrözze 
az érintett követelések és érdekek jogait és 
a kielégítési sorrendben betöltött helyét, 
figyelembe véve a lehetséges elővásárlási 
jogosultságokat, kapcsolatokat vagy 
hitelezők közötti megállapodásokat, és 
azoknak a szerkezetátalakítási terv szerinti 
kezelését;

(6) „osztályok kialakítása”: az érintett 
hitelezők és tőketulajdonosok csoportokba 
rendezése olyan módon, hogy az tükrözze 
az érintett követelések és érdekek jogait és 
a kielégítési sorrendben betöltött helyét, 
figyelembe véve a lehetséges elővásárlási 
jogosultságokat, kapcsolatokat vagy 
hitelezők közötti megállapodásokat, és 
azoknak a szerkezetátalakítási terv szerinti 
kezelését; a szerkezetátalakítási terv 
elfogadása céljából a hitelezők a 
tagállamok által szabályozott módon 
különböző osztályokra kerülnek 
felosztásra, amelynek során 
minimumkövetelmény, hogy a biztosított 
és a biztosíték nélküli követeléseket külön 
osztályokban kezeljék.

Or. en

Módosítás 168
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „osztályok kialakítása”: az érintett 
hitelezők és tőketulajdonosok csoportokba 
rendezése olyan módon, hogy az tükrözze 
az érintett követelések és érdekek jogait és 
a kielégítési sorrendben betöltött helyét, 
figyelembe véve a lehetséges elővásárlási 
jogosultságokat, kapcsolatokat vagy 
hitelezők közötti megállapodásokat, és 
azoknak a szerkezetátalakítási terv szerinti 
kezelését;

(6) „osztályok kialakítása”: az érintett 
hitelezők és tőketulajdonosok csoportokba 
rendezése olyan módon, hogy az tükrözze 
az érintett követelések és érdekek jogait és 
a kielégítési sorrendben betöltött helyét, 
figyelembe véve a lehetséges elővásárlási 
jogosultságokat, kapcsolatokat vagy 
hitelezők közötti megállapodásokat, és 
azoknak a szerkezetátalakítási terv szerinti 
kezelését, különböző csoportokat hozva 
létre annak érdekében, hogy legalább a 
biztosított és a biztosíték nélküli 
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követeléseket külön osztályokban kezeljék, 
a munkavállalókat külön osztályba 
sorolva;

Or. en

Módosítás 169
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés– 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „hitelezői osztályokon átnyúló 
oktrojált hitelszerkezet átalakítás”: 
szerkezetátalakítási terv igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság általi jóváhagyása, 
figyelmen kívül hagyva a hitelezők egy 
vagy több érintett osztályát;

(8) „hitelezői osztályokon átnyúló 
oktrojált hitelszerkezet átalakítás”: 
szerkezetátalakítási terv igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság általi jóváhagyása, 
figyelmen kívül hagyva a hitelezők több 
érintett osztályát;

Or. ro

Módosítás 170
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „hitelezők érdekének vizsgálata”: 
lehetővé teszi, hogy az egyet nem értő 
hitelezők ne járjanak rosszabbul a 
szerkezetátalakítási tervvel, mint 
felszámolás –akár egyenkénti felszámolás, 
akár a folyamatosan működő üzleti 
vállalkozás eladás – esetén jártak volna.

(9) „hitelezők érdekének vizsgálata”: 
lehetővé teszi, hogy az egyet nem értő 
hitelezők ne járjanak rosszabbul a 
szerkezetátalakítási tervvel, mint 
felszámolás esetén, vagy – amennyiben 
valószínű, hogy az adós folytatja az üzleti 
tevékenységet – továbbműködési értéken 
való értékesítés esetén jártak volna.

Or. en

Módosítás 171
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) „alternatív érték”: a biztosítékkal 
rendelkező hitelezők szempontjából a 
biztosíték hipotetikus érvényesítéséből 
várható bevétel abban a legkorábbi 
időpontban, amikor az érvényesítés jogi 
feltételei teljesülnek

Or. en

Módosítás 172
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „abszolút elsőbbség szabálya”: az 
egyet nem értő hitelezői osztályt teljes 
mértékben ki kell fizetni, mielőtt egy, a 
kielégítési sorrendben hátrébb álló osztály 
részesülhetne a felosztásból vagy 
érvényesíthetné a szerkezetátalakítási 
tervben elismert érdekét;

törölve

Or. en

Módosítás 173
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „abszolút elsőbbség szabálya”: az
egyet nem értő hitelezői osztályt teljes 
mértékben ki kell fizetni, mielőtt egy, a 
kielégítési sorrendben hátrébb álló osztály 

(10) „abszolút elsőség szabálya”:
(1) az egyet nem értő hitelezői osztálynak 
a terv keretében meg kell kapnia a 
biztosíték értékét, amely a vállalkozás 
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részesülhetne a felosztásból vagy 
érvényesíthetné a szerkezetátalakítási 
tervben elismert érdekét;

továbbműködési értékén alapul; valamint
(2) bármely egyéb egyet nem értő hitelezői 
osztályt teljes mértékben ki kell fizetni, 
mielőtt egy, a kielégítési sorrendben 
hátrébb álló osztály részesülhetne a 
felosztásból vagy érvényesíthetné a 
szerkezetátalakítási tervben elismert 
érdekét.
A tagállamok további követelményeket is 
megszabhatnak az elsőbbséget élvező 
követelésekre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 174
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „új finanszírozás”: már meglévő 
vagy új hitelező által biztosított bármilyen 
új pénzeszköz, amely a szerkezetátalakítási 
terv végrehajtásához szükséges, amelyről 
abban megállapodtak, és amelyet az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság a 
későbbiekben jóváhagy;

(11) „új finanszírozás”: már meglévő 
vagy új hitelező által biztosított bármilyen 
új pénzeszköz, amely a szerkezetátalakítási 
terv végrehajtásához szükséges, amelyről 
abban megállapodtak;

Or. en

Módosítás 175
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „új finanszírozás”: már meglévő 
vagy új hitelező által biztosított bármilyen 
új pénzeszköz, amely a szerkezetátalakítási 
terv végrehajtásához szükséges, amelyről 
abban megállapodtak, és amelyet az 

(11) „új finanszírozás”: már meglévő 
vagy új hitelező által biztosított bármilyen 
új pénzeszköz – ideértve a hitelnyújtást –, 
amely a szerkezetátalakítási terv 
végrehajtásához szükséges, amelyről abban 



AM\1139445HU.docx 71/162 PE613.399v02-00

HU

igazságügyi vagy közigazgatási hatóság a 
későbbiekben jóváhagy;

megállapodtak, és amelyet az igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóság a későbbiekben 
jóváhagy;

Or. pt

Módosítás 176
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „átmeneti finanszírozás”: már 
meglévő vagy új hitelező által biztosított 
bármilyen új pénzeszköz, amely ésszerűen 
és azonnal szükséges az adós 
vállalkozásának további működéséhez 
vagy fennmaradásához, vagy a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyását váró 
üzleti vállalkozás értékének megőrzéséhez 
vagy növeléséhez;

(12) „átmeneti finanszírozás”: már 
meglévő vagy új hitelező által biztosított 
bármilyen új pénzeszköz – ideértve a 
hitelnyújtást –, amely ésszerűen és azonnal 
szükséges az adós vállalkozásának további 
működéséhez vagy fennmaradásához, vagy 
a szerkezetátalakítási terv jóváhagyását 
váró üzleti vállalkozás értékének 
megőrzéséhez vagy növeléséhez;

Or. pt

Módosítás 177
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „túlzottan eladósodott vállalkozó”: 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységet folytató természetes 
személy, aki ideiglenesen nem képes 
adósságait időszerűen fizetni;

törölve

Or. en

Módosítás 178
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Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „túlzottan eladósodott vállalkozó”: 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységet folytató természetes 
személy, aki ideiglenesen nem képes 
adósságait időszerűen fizetni;

(13) „túlzottan eladósodott vállalkozó”: 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységet folytató természetes 
személy, aki ideiglenesen nem képes 
adósságait időszerűen fizetni. Azokat a 
vállalkozókat is magában foglalja, akik 
nem tudják kifizetni azokat az 
adósságokat, amelyeket természetes 
személyként halmoztak fel, amelyek 
azonban az üzleti tevékenység 
elindulásának finanszírozásához 
kapcsolódnak, valamint azokat a 
személyeket is, akik kizárólag 
melléktevékenységként folytatnak üzleti 
tevékenységet, és akik esetében a szakmai 
és a személyes adósságok nem 
különíthetőek el.

Or. en

Módosítás 179
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés– 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „teljes adósságelengedés”: a 
fennálló követelések törlése az eszközök 
értékesítését és/vagy 
visszafizetési/adósságrendezési tervet 
magában foglaló eljárást követően;

(14) „teljes adósságelengedés”: a 
fennálló követelések törlése 
fizetésképtelenségi eljárást követően;

Or. ro

Módosítás 180
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „szerkezetátalakítási szakember”: 
bármely olyan személy vagy testület, akit 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
nevezett ki, hogy az alábbi feladatok közül 
egyet vagy többet elvégezzen:

(15) „szerkezetátalakítási szakember”: 
bármely olyan független és semleges
személy vagy testület, akit igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóság nevezett ki, 
hogy az alábbi feladatok közül egyet vagy 
többet elvégezzen:

Or. en

Módosítás 181
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adós vagy a hitelezők számára 
segítség nyújtása szerkezetátalakítási terv 
szövegezéséhez vagy tárgyalásához;

a) az adós vagy a hitelezők számára 
segítség nyújtása szerkezetátalakítási, vagy 
az életképes tevékenység átruházására 
irányuló terv szövegezéséhez vagy 
tárgyalásához;

Or. en

Módosítás 182
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „visszafizetési terv”: az adós által a 
hitelezőknek meghatározott időpontokban 
meghatározott összegek visszafizetésére 
irányuló program, amely egy 
szerkezetátalakítási terv részét képezi;



PE613.399v02-00 74/162 AM\1139445HU.docx

HU

Or. pt

Módosítás 183
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adós tevékenységének 
felügyelete a szerkezetátalakítási tervről 
folytatott tárgyalások során, és jelentéstétel 
az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóságoknak;

b) az adós tevékenységének 
felügyelete a szerkezetátalakítási vagy 
átruházási tervről folytatott tárgyalások 
során, és jelentéstétel az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságoknak;

Or. en

Módosítás 184
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „életképes”: megfelelő 
tőkemegtérülés biztosítására képes 
minden költsége, többek között az 
amortizáció és a pénzügyi díjak fedezése 
után.

Or. pt

Módosítás 185
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az adósok és a vállalkozók 

(1) A tagállamok korai előrejelző 
eszközöket dolgoznak ki, amelyek ki 
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hozzáférjenek azon korai előrejelző 
eszközökhöz, amelyek ki tudják mutatni a 
romló üzleti fejleményeket és jelzik az 
adós vagy vállalkozó felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell.

tudják mutatni a romló üzleti 
fejleményeket és jelzik az adós vagy 
vállalkozó vagy a munkavállalók 
képviselője felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell. A tagállamok biztosítják, 
hogy a korai előrejelző eszközök 
természete és tartalma világos és átlátható 
legyen pontosítva, valamint hogy az 
adósok és a vállalkozók hozzáférjenek 
ezen eszközökhöz. A tagállamok 
megkövetelhetik az adósoktól a 
szerkezetátalakítási eszköz használata 
szükségességének elemzését, ha 2 éven át 
a pénzügyi mutatók a vállalkozás 
kockázatos voltára utalnak. A tagállamok 
korlátozhatják a fizetésképtelenséget 
megelőző szerkezetátalakítási 
mechanizmusokhoz való hozzáférést azon 
adósok esetében, akik annak ellenére nem 
alkalmazták a korai előrejelző eszközöket, 
hogy azok rendelkezésre álltak.

Or. ro

Módosítás 186
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az adósok és a vállalkozók 
hozzáférjenek azon korai előrejelző 
eszközökhöz, amelyek ki tudják mutatni a 
romló üzleti fejleményeket és jelzik az 
adós vagy vállalkozó felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az adósok és a vállalkozók 
hozzáférjenek azon korai előrejelző 
eszközökhöz, amelyek ki tudják mutatni a 
romló üzleti fejleményeket és jelzik az 
adós vagy vállalkozó felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell. A tagállamok a bankokat 
és a nem banki tevékenységet folytató 
vállalatokat is bevonják a korai előrejelző 
rendszerbe, amelynek egyértelmű 
információkat kell nyújtania a jelen 
irányelv alapján rendelkezésre álló 
lehetőségekről, valamint a pénzügyi 
tanácsadás lehetőségéről, amelyet az adós 
vagy az eladósodott vállalkozó igénybe 
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vehet, amikor a pénzügyi helyzete 
romlására utaló első jeleket észleli. A 
tagállamok azt is biztosítják, hogy a 
bankok és a nem banki tevékenységet 
folytató vállalatok rendszeresen, de 
legalább évente egyszer tájékoztassák az 
adóst az adósságainak pontos állapotáról, 
beleértve a díjakat és a kamatokat.

Or. en

Módosítás 187
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az adósok és a vállalkozók 
hozzáférjenek azon korai előrejelző 
eszközökhöz, amelyek ki tudják mutatni a 
romló üzleti fejleményeket és jelzik az 
adós vagy vállalkozó felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az adósok, a vállalkozók, valamint a 
munkavállalók és képviselőik
hozzáférjenek azon korai előrejelző 
eszközökhöz, amelyek ki tudják mutatni a 
romló üzleti fejleményeket és jelzik az 
adós vagy vállalkozó felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell.

Or. en

Módosítás 188
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az adósok és a vállalkozók 
hozzáférjenek azon korai előrejelző 
eszközökhöz, amelyek ki tudják mutatni a 
romló üzleti fejleményeket és jelzik az 
adós vagy vállalkozó felé, hogy sürgősen 
cselekednie kell.

(1) A tagállamok olyan korai előrejelző 
eszközöket hoznak létre, amelyek ki tudják 
mutatni a romló üzleti fejleményeket és 
jelzik az adós, a vállalkozó, a 
munkavállalók képviselője vagy – ha a 
munkavállalók nem rendelkeznek 
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képviselővel – a munkavállalók felé, hogy 
sürgősen cselekedniük kell.

Or. pt

Módosítás 189
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
adósok és vállalkozók hozzáférjenek 
releváns, naprakész, világos, tömör és 
felhasználóbarát tájékoztatáshoz a korai 
előrejelző eszközökről és bármilyen más 
olyan eszközről, amelyek elérhetőek a 
számukra a korai szakaszban történő 
szerkezetátalakításhoz vagy a személyes 
adósság elengedéséhez.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
adósok, a vállalkozók, valamint a 
munkavállalók és képviselőik
hozzáférjenek releváns, naprakész, világos, 
tömör és felhasználóbarát tájékoztatáshoz a 
korai előrejelző eszközökről és bármilyen 
más olyan eszközről, amelyek elérhetőek a 
számukra a korai szakaszban történő 
szerkezetátalakításhoz vagy a személyes 
adósság elengedéséhez.

Or. en

Módosítás 190
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság:

a) kiad egy figyelmeztető mutatókat 
tartalmazó jegyzéket, amely egy sor 
intézkedéshez van kötve, melyeket az 
adósoknak és vállalkozóknak végre kell 
hajtaniuk, amennyiben elérik ezen 
mutatókat;

b) felhasználóbarát módon központosítja 
a (2) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatást a honlapján.
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Or. en

Módosítás 191
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok korlátozhatják az (1) 
és (2) bekezdésben a kis- és 
középvállalkozások vagy vállalkozók 
számára előírt hozzáférést.

törölve

Or. ro

Módosítás 192
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok korlátozhatják az (1) 
és (2) bekezdésben a kis- és 
középvállalkozások vagy vállalkozók 
számára előírt hozzáférést.

Törölve

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok korlátozhatják az (1) 
és (2) bekezdésben a kis- és 

törölve
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középvállalkozások vagy vállalkozók 
számára előírt hozzáférést.

Or. en

Módosítás 194
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok korlátozhatják az (1) 
és (2) bekezdésben a kis- és 
középvállalkozások vagy vállalkozók 
számára előírt hozzáférést.

törölve

Or. en

Módosítás 195
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok korlátozhatják az (1) 
és (2) bekezdésben a kis- és 
középvállalkozások vagy vállalkozók 
számára előírt hozzáférést.

törölve

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
munkavállalók képviselői közölhessék a 
vállalkozás helyzetére vonatkozó 
aggályaikat az adósokkal és a 
vállalkozókkal. A tagállamok továbbá 
biztosítják, hogy a munkavállalók 
képviselői egy általuk választott független 
szakértőt vehessenek igénybe, és hogy 
hozzáférhessenek a vállalkozás helyzetére 
és a szerkezetátalakítás lehetséges 
formáira – köztük a vállalkozás 
kivásárlására és a munkavállalók 
átvételére – vonatkozó hasznos, 
aktualizált, világos és könnyen 
értelmezhető információkhoz.

Or. en

Módosítás 197
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy fizetésképtelenség valószínűsége 
esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
adósok hozzáférjenek egy olyan hatékony 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez, 
amely lehetővé teszi adósságaik vagy üzleti 
vállalkozásuk szerkezetének átalakítását, 
életképességük helyreállítását és a 
fizetésképtelenség elkerülését.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy fizetésképtelenség valószínűsége 
esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
adósok hozzáférjenek egy olyan hatékony 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez, 
amely lehetővé teszi adósságaik vagy üzleti 
vállalkozásuk szerkezetének átalakítását, 
életképességük helyreállítását és a 
fizetésképtelenség elkerülését, vagy olyan 
megoldások keresését, amelyek az 
eszközök felszámolásánál alkalmasabbak 
a hitelezők követeléseinek kielégítésére, 
valamint a munkahelyek védelmére és az 
üzleti tevékenység megőrzésére.

Or. en
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Módosítás 198
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy fizetésképtelenség valószínűsége 
esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
adósok hozzáférjenek egy olyan hatékony 
megelőző szerkezetátalakítási kerethez, 
amely lehetővé teszi adósságaik vagy üzleti 
vállalkozásuk szerkezetének átalakítását, 
életképességük helyreállítását és a 
fizetésképtelenség elkerülését.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy fizetésképtelenség nagyfokú
valószínűsége esetén a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok hozzáférjenek 
egy olyan hatékony megelőző 
szerkezetátalakítási kerethez, amely 
lehetővé teszi adósságaik vagy üzleti 
vállalkozásuk szerkezetének átalakítását, 
életképességük helyreállítását és a 
fizetésképtelenség elkerülését. A 
tagállamok meggyőződnek arról, hogy az 
adós vállalkozása bizonyítottan életképes.

Or. en

Módosítás 199
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek egy vagy több eljárásból vagy 
intézkedésből állhatnak.

(2) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek egy vagy több eljárásból vagy 
intézkedésből állhatnak, amelyek 
megfelelő tárgyalások és konzultációk 
tárgyát képezték a munkavállalókkal, akik 
a kollektív tárgyaláshoz és a szervezett 
fellépéshez való összes jogukat 
fenntartják. Rendelkeznek továbbá az 
eladósodott vállalkozás munkavállalók 
általi felvásárlására irányuló eljárásokról 
és intézkedésekről, az adott tagállam erre 
vonatkozó jogszabályainak megfelelően.

Or. en
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Módosítás 200
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek egy vagy több eljárásból vagy 
intézkedésből állhatnak.

(2) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek egy vagy több eljárásból vagy 
intézkedésből állhatnak. Ezek az eljárások 
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamokban meglévő egyéb olyan 
eljárásokat, amelyek a hitelezők között 
létrejött szerződéses megállapodáson 
alapulnak, valamint az ilyen 
megállapodás végrehajtására irányuló 
eljárásokat.

Or. fr

Módosítás 201
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek egy vagy több eljárásból vagy 
intézkedésből állhatnak.

(2) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek egy vagy több eljárásból vagy 
intézkedésből állhatnak. Ezek nem érintik 
azokat az egyéb meglévő eljárásokat, 
amelyek az egyes tagállamokban a 
hitelezők szerződéses megállapodásán 
alapulnak.

Or. en

Módosítás 202
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok olyan intézkedéseket 
vezetnek be, amelyek a közigazgatási és 
igazságügyi hatóságok részvételét a 
szükséges és arányos mértékre korlátozzák, 
ezáltal biztosítják az érintett felek jogainak 
védelmét.

(3) A tagállamok olyan intézkedéseket 
vezetnek be, amelyek a közigazgatási és 
igazságügyi hatóságok részvételét a 
szükséges és arányos mértékre korlátozzák, 
ezáltal biztosítják az érintett felek jogainak 
védelmét. Amint az adós kérelmezi egy 
igazságügyi hatóság beavatkozását, az 
eljárást bírósági eljárásként kell kezelni.

Or. en

Módosítás 203
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok olyan intézkedéseket 
vezetnek be, amelyek a közigazgatási és 
igazságügyi hatóságok részvételét a 
szükséges és arányos mértékre korlátozzák, 
ezáltal biztosítják az érintett felek jogainak 
védelmét.

(3) A tagállamok bevezethetnek olyan 
intézkedéseket, amelyek a közigazgatási és 
igazságügyi hatóságok részvételét a 
szükséges és arányos mértékre korlátozzák, 
biztosítva az érintett felek jogainak 
védelmét.

Or. en

Módosítás 204
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok, 
vagy az adósokkal történt megállapodás 
alapján a hitelezők kérelmezhetik.

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
kereteket az adósok kérésére 
rendelkezésre kell bocsátani. A 
tagállamok biztosíthatják, hogy a 
szerkezetátalakítási kereteket az adós 
beleegyezésével a hitelezők kérésére 
rendelkezésre bocsássák.
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Or. ro

Módosítás 205
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok, 
vagy az adósokkal történt megállapodás 
alapján a hitelezők kérelmezhetik.

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok 
vagy, ha a tagállam úgy dönt, az 
adósokkal történt megállapodás alapján a 
hitelezők kérelmezhetik.

Or. fr

Módosítás 206
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok, 
vagy az adósokkal történt megállapodás 
alapján a hitelezők kérelmezhetik.

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok 
vagy a munkavállalók, vagy az adósokkal 
történt megállapodás alapján más hitelezők 
kérelmezhetik.

Or. en

Módosítás 207
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok, 

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok 
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vagy az adósokkal történt megállapodás 
alapján a hitelezők kérelmezhetik.

vagy a munkavállalók, vagy az adósokkal 
történt megállapodás alapján a hitelezők 
kérelmezhetik.

Or. en

Módosítás 208
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását az adósok, 
vagy az adósokkal történt megállapodás 
alapján a hitelezők kérelmezhetik.

(4) A megelőző szerkezetátalakítási 
keretek rendelkezésre állását csak az 
adósok kérelmezhetik.

Or. en

Módosítás 209
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4а) A tagállamok biztosíthatják, hogy 
a szerkezetátalakítási kereteket az adós 
beleegyezésével a hitelezők kérésére is 
rendelkezésre bocsássák.

Or. bg

Módosítás 210
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megelőző szerkezetátalakítási eljárásban 
részt vevő adósok teljesen vagy legalább 
részben rendelkezhessenek saját 
eszközeikkel és irányíthassák 
vállalkozásuk napi üzletmenetét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megelőző szerkezetátalakítási eljárásban 
részt vevő adósok teljesen vagy legalább 
részben rendelkezhessenek saját 
eszközeikkel és irányíthassák 
vállalkozásuk napi üzletmenetét, a 
vonatkozó jogszabályok, például a 
pénzügyi biztosítékokról szóló 
megállapodásokról szóló 2002/47/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 211
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szerkezetátalakítási szakember 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
általi kijelölése nem minden esetben 
kötelező.

(2) A tagállamok előírhatják, hogy 
kötelező legyen a szerkezetátalakítási 
eljárás szerkezetátalakítási szakember 
általi felügyelete. A hitelezők jogainak 
tiszteletben tartása érdekében a 
tagállamok előírhatják, hogy ezek fontos 
szerepet játsszanak a kinevezés 
szükségességére vonatkozó döntésben, 
valamint egy fizetésképtelenségi szakértő 
kinevezésében, aki felügyeli a „vagyon 
feletti rendelkezési jogát megőrző adós” 
szerkezetátalakítási folyamatát.

Or. ro

Módosítás 212
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szerkezetátalakítási szakember 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
általi kijelölése nem minden esetben 
kötelező.

(2) Szerkezetátalakítási szakember 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
általi kijelölése nem minden esetben 
kötelező, és a tagállamok jogszabályai 
vonatkoznak rá.

Or. en

Módosítás 213
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szerkezetátalakítási szakember 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
általi kijelölése nem minden esetben
kötelező.

(2) A tagállamok olyan esetekről is 
rendelkezhetnek, amikor
szerkezetátalakítási szakember 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
általi kijelölése nem kötelező.

Or. bg

Módosítás 214
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az alábbi esetekben 
írhatják elő szerkezetátalakítási szakértő 
kijelölését:

törölve

a) ha a 6. cikknek megfelelően 
jóváhagyták az adósnak az egyedi 
végrehajtási keresetek általános 
felfüggesztésére irányuló kérelmét;

b) ha a szerkezetátalakítási tervet a 11. 
cikknek megfelelően közigazgatási vagy 
igazságügyi hatóságnak kell jóváhagynia 
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hitelezői osztályokon átnyúló oktrojált 
hitelszerkezet átalakítás révén.

Or. en

Módosítás 215
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az alábbi esetekben 
írhatják elő szerkezetátalakítási szakértő 
kijelölését:

(3) A tagállamok az alábbi esetekben 
írják elő szerkezetátalakítási szakértő 
kijelölését:

Or. en

Módosítás 216
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az alábbi esetekben 
írhatják elő szerkezetátalakítási szakértő 
kijelölését:

(3) (3) A tagállamok az alábbi 
esetekben határozhatják meg
szerkezetátalakítási szakértő kijelölését:

Or. ro

Módosítás 217
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A tagállamok az alábbi esetekben 
írhatják elő szerkezetátalakítási szakértő 
kijelölését:

(3) A tagállamok legalább az alábbi 
esetekben írják elő szerkezetátalakítási 
szakértő kijelölését:

Or. bg

Módosítás 218
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a 6. cikknek megfelelően 
jóváhagyták az adósnak az egyedi 
végrehajtási keresetek általános 
felfüggesztésére irányuló kérelmét;

törölve

Or. en

Módosítás 219
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

аа) ha a 6. cikkel összhangban az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
szerkezetátalakítási eljárás megindítására 
irányuló döntése alapján ideiglenesen 
felfüggesztették az egyedi végrehajtási 
intézkedéseket;

Or. bg

Módosítás 220
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a szerkezetátalakítási tervet a 
11. cikknek megfelelően közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóságnak kell 
jóváhagynia hitelezői osztályokon átnyúló 
oktrojált hitelszerkezet átalakítás révén.

Törölve

Or. en

Módosítás 221
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak egy 
hitelezői bizottság létrehozásáról. A 
bizottság tagjai közt szerepelnek a fő 
hitelezők és más érintett felek, köztük a 
munkavállalók képviselői. A hitelezői 
bizottság tagjai támogatják és nyomon 
követik a fizetésképtelenségi ügyintéző 
hivatalának működését. Tájékoztatást 
kérnek az üzleti ügyek előmeneteléről, 
megvizsgáltatják a számviteli könyveket és 
üzleti dokumentumokat, ellenőriztetik a 
pénzügyi tranzakciókat, illetve a 
rendelkezésre álló készpénzt.

Or. en

Módosítás 222
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
5 bekezdés – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adós alkalmazottainak 
képviselőit rendszeresen tájékoztatni kell a 
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szerkezetátalakítási eljárásról és az elért 
haladásról.

Or. ro

Módosítás 223
Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok ösztönzik, hogy 
megosztott szervezeti hálózatokat 
jelöljenek ki elismert szakértőnek.

Or. fr

Módosítás 224
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet hitelezőikkel 
egyeztető adósok abban az esetben és 
olyan mértékben részesülhessenek az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésében, amennyiben azt a 
szerkezetátalakítási tervről folyó 
tárgyalások támogatása szükségessé teszi.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet hitelezőikkel 
egyeztető adósok abban az esetben és 
olyan mértékben részesülhessenek az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésében – a nemzeti joggal 
összhangban –, amennyiben azt a 
szerkezetátalakítási tervről folyó 
tárgyalások támogatása szükségessé teszi.

Or. ro

Módosítás 225
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
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6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet hitelezőikkel 
egyeztető adósok abban az esetben és
olyan mértékben részesülhessenek az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésében, amennyiben azt a 
szerkezetátalakítási tervről folyó 
tárgyalások támogatása szükségessé teszi.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási tervet hitelezőikkel 
egyeztető adósok olyan mértékben 
részesülhessenek az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésében, amennyire
azt a szerkezetátalakítási tervről folyó 
tárgyalások támogatása szükségessé teszi.

Or. bg

Módosítás 226
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a kérelem teljes 
mértékben indokolt, az igazságügyi 
hatóság megvizsgálja a felfüggesztési 
végzés kiadását bíróságon kívüli eljárások 
esetében.

Or. en

Módosítás 227
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztése minden hitelezői típus 
tekintetébenelrendelhető legyen, ideértve a 
biztosítékkal rendelkező és az elsőbbségi 
hitelezőket is. A felfüggesztés lehet 
általános, amely minden hitelezőre 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztése minden hitelezői típus 
tekintetében elrendelhető legyen, ideértve 
a biztosítékkal rendelkező és az elsőbbségi 
hitelezőket is.
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kiterjed, vagy korlátozott, amely – a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban –
egy vagy több egyéni hitelezőt érint.

Or. bg

Módosítás 228
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztése minden hitelezői típus 
tekintetébenelrendelhető legyen, ideértve a 
biztosítékkal rendelkező és az elsőbbségi 
hitelezőket is. A felfüggesztés lehet 
általános, amely minden hitelezőre 
kiterjed, vagy korlátozott, amely – a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban –
egy vagy több egyéni hitelezőt érint.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztése minden hitelezői típus 
tekintetében elrendelhető legyen, ideértve 
a biztosítékkal rendelkező és az elsőbbségi 
hitelezőket is. A tagállamok úgy is 
dönthetnek, hogy az igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok számára 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek ideiglenes 
felfüggesztését az érintett hitelezők 
kérésére ne adják meg ennek az egyedi 
hitelezőnek vagy hitelezői osztálynak
vagy, hogy az egyedi végrehajtási 
keresetek már megadott ideiglenes 
felfüggesztését megszüntessék.

Or. fr

Módosítás 229
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztése minden hitelezői típus 
tekintetébenelrendelhető legyen, ideértve 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztését az adós minden hitelezői 
típus tekintetében megkaphassa. A 
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a biztosítékkal rendelkező és az elsőbbségi 
hitelezőket is. A felfüggesztés lehet 
általános, amely minden hitelezőre 
kiterjed, vagy korlátozott, amely – a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban –
egy vagy több egyéni hitelezőt érint.

felfüggesztés lehet általános, amely minden 
hitelezőre kiterjed, vagy korlátozott, amely 
– a nemzeti jogszabályokkal összhangban –
egy vagy több egyéni hitelezőt érint.

Or. en

Módosítás 230
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 
munkavállalók fennálló követeléseire, 
kivéve és annyiban, amennyiben a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését olyan védelmi 
szinten, amely legalább egyenértékű a 
2008/94/EK irányelvet átültető, vonatkozó 
nemzeti jogszabály előírásaival.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 
munkavállalók fennálló követeléseire.

Or. en

Módosítás 231
António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a
munkavállalók fennálló követeléseire, 
kivéve és annyiban, amennyiben a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését olyan védelmi 
szinten, amely legalább egyenértékű a 
2008/94/EK irányelvet átültető, vonatkozó 
nemzeti jogszabály előírásaival.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
esetleges kártérítési jogokra. A
munkavállalók bérét és egyét juttatásait 
gyorsan és teljes mértékben ki kell fizetni.
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Or. pt

Módosítás 232
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 
munkavállalók fennálló követeléseire, 
kivéve és annyiban, amennyiben a 
tagállamok más eszközökkel biztosítják e 
követelések kifizetését olyan védelmi 
szinten, amely legalább egyenértékű a 
2008/94/EK irányelvet átültető, vonatkozó 
nemzeti jogszabály előírásaival.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 
munkavállalók fennálló követeléseire, 
kivéve és annyiban, amennyiben a 
tagállamok más eszközökkel, azonos 
szinten biztosítják e követelések 
kifizetését.

Or. en

Módosítás 233
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok legfeljebb négy
hónapra korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát.

(4) A tagállamok legfeljebb három
hónapra korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát. 
Pénzügyi szerződések és nettósítási 
megállapodások esetében azonban ez az 
időtartam nem haladhatja meg a 48 órát.

Or. en

Módosítás 234
Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok legfeljebb négy
hónapra korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát.

(4) A tagállamok legfeljebb tizenkét
hónapra korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát, és 
előírják a folyamatban lévő tárgyalások 
négyhavonkénti értékelését.

Or. fr

Módosítás 235
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok legfeljebb négy 
hónapra korlátozzák az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztésének 
időtartamát.

(4) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének időtartama a 
közvetlenül érintett felek 
megállapodásától függően kettő és hat 
hónap között terjedhet, és ugyanekkora 
időtartammal meghosszabbítható.

Or. pt

Módosítás 236
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok legfeljebb négy
hónapra korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát.

(4) A tagállamok legfeljebb két
hónapra korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát.

Or. ro

Módosítás 237
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok legfeljebb négy 
hónapra korlátozzák az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztésének 
időtartamát.

(4) A tagállamok legfeljebb 70 napra
korlátozzák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztésének időtartamát.

Or. en

Módosítás 238
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyedi végrehajtási keresetek 
további felfüggesztése nem sérti 
méltánytalanul egyik érintett fél jogait 
vagy érdekeit sem.

b) az egyedi végrehajtási keresetek 
további felfüggesztése nem sérti 
méltánytalanul egyik érintett fél jogait 
vagy érdekeit sem.
A tagállamok kijelölik azokat a konkrét 
feltételeket, amelyeket az adósnak 
teljesítenie kell a felfüggesztés 
meghosszabbításához vagy új 
felfüggesztési határozat kibocsátásához.

Or. en

Módosítás 239
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az, hogy az adósnak a nemzeti 
jogszabályok szerint kérelmeznie kell 
fizetésképtelenséget, az egyedi keresetek 
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végrehajtásának felfüggesztési időtartama 
során merült fel.

Or. pt

Módosítás 240
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
tizenkét hónapot.

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
tizenkét hónapot. A három hónapot 
meghaladó időtartamú felfüggesztéshez a 
terv által érintett, biztosítékkal rendelkező 
hitelező beleegyezése szükséges.

Or. en

Módosítás 241
Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
tizenkét hónapot.

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
tizennyolc hónapot.

Or. it

Módosítás 242
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
tizenkét hónapot.

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
100 napot.

Or. en

Módosítás 243
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
tizenkét hónapot.

(7) Az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének teljes időtartama – a 
meghosszabbításokat és megújításokat is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 
hat hónapot.

Or. ro

Módosítás 244
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok 
részlegesen vagy egészében 
visszavonhassák az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztését, amennyiben

(8) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok 
– a nemzeti jog által nyújtott jogkörök 
keretén belül – részlegesen vagy
egészében visszavonhassák az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését, 
amennyiben
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Or. ro

Módosítás 245
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hitelező kérésére, amennyiben (i) 
hitelbiztosítéka vagy a tulajdonban lévő 
egyéb érdekeltsége nem részesül megfelelő 
védelemben, vagy (ii) a tulajdonra nincs 
szükség a hatékony 
szerkezetátalakításhoz.

Or. en

Módosítás 246
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság dönthessen úgy, 
hogy az érintett hitelező kérésére az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában nem engedélyezi az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztését, vagy a már engedélyezett 
felfüggesztést megszünteti.

törölve

Or. fr

Módosítás 247
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság dönthessen úgy, 
hogy az érintett hitelező kérésére az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában nem engedélyezi az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését, 
vagy a már engedélyezett felfüggesztést 
megszünteti.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, vagy ha az adós 
nem együttműködő viselkedése miatt nem 
sikerült érdemleges előrelépést elérni a 
szerkezetátalakítási tervvel kapcsolatos 
tárgyalások során, a közigazgatási vagy 
igazságügyi hatóság dönthessen úgy, hogy 
az érintett hitelező kérésére az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában nem engedélyezi az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését, 
vagy a már engedélyezett felfüggesztést 
megszünteti.

Or. en

Módosítás 248
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság dönthessen úgy, 
hogy az érintett hitelező kérésére az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában nem engedélyezi az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését, 
vagy a már engedélyezett felfüggesztést 
megszünteti.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság az érintett 
hitelező kérésére megszüntetheti az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában már engedélyezett egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését.

Or. bg
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Módosítás 249
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság dönthessen úgy, 
hogy az érintett hitelező kérésére az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában nem engedélyezi az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését, 
vagy a már engedélyezett felfüggesztést 
megszünteti.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
megállapíthatja, hogy az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztése 
méltánytalanul sérti vagy sértené egy 
egyedi hitelező vagy hitelezői osztály 
érdekeit, és ebből következően a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
dönthet úgy, hogy az érintett hitelező 
kérésére az adott hitelező vagy hitelezői 
osztály vonatkozásában nem engedélyezi 
az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztését, vagy a már engedélyezett 
felfüggesztést megszünteti.

Or. pt

Módosítás 250
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság dönthessen úgy, 
hogy az érintett hitelező kérésére az adott 
hitelező vagy hitelezői osztály 
vonatkozásában nem engedélyezi az egyedi 
végrehajtási keresetek felfüggesztését, 
vagy a már engedélyezett felfüggesztést 
megszünteti.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az egyedi végrehajtási
keresetek felfüggesztése méltánytalanul 
sérti vagy sértené egy egyedi hitelező vagy 
hitelezői osztály érdekeit, a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság – a nemzeti jog 
által nyújtott jogkörök keretén belül –
dönthessen úgy, hogy az érintett hitelező 
kérésére az adott hitelező vagy hitelezői 
osztály vonatkozásában nem engedélyezi 
az egyedi végrehajtási keresetek 



AM\1139445HU.docx 103/162 PE613.399v02-00

HU

felfüggesztését, vagy a már engedélyezett 
felfüggesztést megszünteti.

Or. ro

Módosítás 251
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy hitelezőt a 
nemzeti jogszabály arra köteleznek, hogy 
az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésének időtartama alatt 
fizetésképtelenségi eljárást 
kezdeményezzen, ez a kötelezettség a 
felfüggesztés időtartama alatt szintén 
felfüggesztésre kerül.

(1) Amennyiben egy hitelezőt a 
nemzeti jogszabályok arra köteleznek, 
hogy a folyamatban lévő 
szerkezetátalakítási eljárás időtartama alatt 
fizetésképtelenségi eljárást 
kezdeményezzen, ez a kötelezettség a 
szerkezetátalakítás időtartama alatt szintén 
felfüggesztésre kerül.

Or. en

Módosítás 252
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden hitelezőre kiterjedő 
általános felfüggesztés esetén nem 
indíthatóak egy vagy több hitelező 
kérelmére fizetésképtelenségi eljárások.

(2) Minden hitelezőre kiterjedő 
általános felfüggesztés esetén – a 6. cikk 
(3) bekezdésének megfelelően a 
munkavállalók kivételével – nem 
indíthatóak egy vagy több hitelező 
kérelmére fizetésképtelenségi eljárások.

Or. en

Módosítás 253
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden hitelezőre kiterjedő 
általános felfüggesztés esetén nem 
indíthatóak egy vagy több hitelező 
kérelmére fizetésképtelenségi eljárások.

(2) Minden hitelezőre kiterjedő, 
folyamatban lévő szerkezetátalakítási 
eljárás esetén nem indíthatóak egy vagy 
több hitelező kérelmére fizetésképtelenségi 
eljárások.

Or. en

Módosítás 254
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden hitelezőre kiterjedő 
általános felfüggesztés esetén nem 
indíthatóak egy vagy több hitelező 
kérelmére fizetésképtelenségi eljárások.

(2) Egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztése esetén nem indíthatóak 
egyetlen hitelező kérelmére sem
fizetésképtelenségi eljárások.

Or. en

Módosítás 255
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok eltérhetnek az (1) 
bekezdésben foglaltaktól, ha az adós 
illikviddé válik, és ezáltal nem tudja 
törleszteni a felfüggesztés ideje alatt 
esedékessé vált tartozásait. Ebben az 
esetben a tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási folyamat ne szakadjon 
meg automatikusan, és hogy a 
szerkezetátalakítási tervre vonatkozó 

(3) A tagállamok eltérhetnek az (1) 
bekezdésben foglaltaktól, ha az adós 
illikviddé válik, és ezáltal nem tudja 
törleszteni a felfüggesztés ideje alatt 
esedékessé vált tartozásait. Ebben az 
esetben a tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási folyamat ne szakadjon 
meg automatikusan, és hogy a 
szerkezetátalakítási tervre, vagy a 
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sikeres megállapodás kilátásainak 
megvizsgálását követően a közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóság határozhasson 
úgy, hogy elhalasztja a fizetésképtelenségi 
eljárás megindítását, és továbbra is 
fenntartja az egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésével járó előnyöket.

gazdaságilag fenntartható tevékenység 
átruházására vonatkozó sikeres 
megállapodás kilátásainak megvizsgálását 
követően a közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság határozhasson úgy, hogy 
elhalasztja a fizetésképtelenségi eljárás 
megindítását, és továbbra is fenntartja az 
egyedi végrehajtási keresetek 
felfüggesztésével járó előnyöket.

Or. en

Módosítás 256
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a 
felfüggesztés által érintett hitelezők ne 
tartsák vissza a teljesítményt, ne 
mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan tartozások miatt, amelyek 
még a felfüggesztés előtt keletkeztek. A 
tagállamok korlátozhatják ezt a 
rendelkezést a legfontosabb, a napi 
üzletmenet folytatásához nélkülözhetetlen 
szerződésekre.

(4) A vonatkozó jogszabályok, például 
a pénzügyi biztosítékokról szóló 
megállapodásokról szóló 2002/47/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a felfüggesztés időtartama alatt a 
felfüggesztés által érintett, biztosítékkal 
nem rendelkező hitelezők ne tartsák vissza 
a teljesítményt, ne mondjanak fel, ne 
gyorsítsanak és semmilyen más módon ne 
módosítsanak jövőben teljesülő és a 
legfontosabb, a napi üzletmenet 
folytatásához nélkülözhetetlen 
szerződéseket az adós kárára olyan 
tartozások miatt, amelyek még a 
felfüggesztés előtt keletkeztek, feltéve, 
hogy az adós teljesíti az e szerződések 
alapján fennálló kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 257
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
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7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a 
felfüggesztés által érintett hitelezők ne 
tartsák vissza a teljesítményt, ne 
mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan tartozások miatt, amelyek 
még a felfüggesztés előtt keletkeztek. A 
tagállamok korlátozhatják ezt a
rendelkezést a legfontosabb, a napi 
üzletmenet folytatásához nélkülözhetetlen 
szerződésekre.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a 
felfüggesztés által érintett hitelezők ne 
tartsák vissza a teljesítményt, ne 
mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan tartozások miatt, amelyek 
még a felfüggesztés előtt keletkeztek, 
feltéve, hogy az adós teljesíti az e 
szerződések alapján fennálló 
kötelezettségeket. A tagállamok 
korlátozhatják ezt a rendelkezést a 
legfontosabb, a napi üzletmenet 
folytatásához nélkülözhetetlen 
szerződésekre.

Or. en

Módosítás 258
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a 
felfüggesztés által érintett hitelezők ne 
tartsák vissza a teljesítményt, ne 
mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan tartozások miatt, amelyek 
még a felfüggesztés előtt keletkeztek. A 
tagállamok korlátozhatják ezt a 
rendelkezést a legfontosabb, a napi 
üzletmenet folytatásához nélkülözhetetlen 
szerződésekre.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a 
felfüggesztés által érintett hitelezők ne 
tartsák vissza a teljesítményt, ne 
mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan tartozásokkal kapcsolatban, 
amelyek még a felfüggesztés előtt 
keletkeztek. A tagállamok korlátozhatják 
ezt a rendelkezést a legfontosabb, a napi 
üzletmenet folytatásához nélkülözhetetlen 
szerződésekre.

Or. pt
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Módosítás 259
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők ne tartsák vissza a teljesítményt, 
ne mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan szerződéses kikötés révén, 
amely ilyen rendelkezéseket ír elő 
kizárólag amiatt, hogy az adós 
szerkezetátalakítási tárgyalásokba kezdett, 
kérelmezte az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztését, a felfüggesztést 
elrendelték vagy azzal kapcsolatban 
bármilyen hasonló esemény történt.

törölve

Or. en

Módosítás 260
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők ne tartsák vissza a teljesítményt, 
ne mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan szerződéses kikötés révén, 
amely ilyen rendelkezéseket ír elő 
kizárólag amiatt, hogy az adós 
szerkezetátalakítási tárgyalásokba kezdett, 
kérelmezte az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztését, a felfüggesztést 
elrendelték vagy azzal kapcsolatban 
bármilyen hasonló esemény történt.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők ne tartsák vissza a teljesítményt, 
ne mondjanak fel, ne gyorsítsanak és 
semmilyen más módon ne módosítsanak 
jövőben teljesülő szerződéseket az adós 
kárára olyan szerződéses kikötés révén, 
amely ilyen rendelkezéseket ír elő 
kizárólag amiatt, hogy az adós 
szerkezetátalakítási tárgyalásokba kezdett, 
kérelmezte az egyedi végrehajtási 
keresetek felfüggesztését, a felfüggesztést 
elrendelték vagy azzal kapcsolatban 
bármilyen hasonló esemény történt, kivéve, 
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ha a felfüggesztés érinti őket, és ha tudják 
igazolni, hogy egy ilyen esemény 
következtében jelentős hátrány érné őket.

Or. de

Módosítás 261
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
adóst semmi ne akadályozza meg abban, 
hogy a rendes üzletmenet során rendezze 
a felfüggesztés által nem érintett hitelezők 
felé fennálló tartozásait, illetve az érintett 
hitelezők felé a felfüggesztés 
engedélyezését követően keletkezett és a 
felfüggesztés időtartama során keletkező 
tartozásait.

törölve

Or. ro

Módosítás 262
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
adóst semmi ne akadályozza meg abban, 
hogy a rendes üzletmenet során rendezze a 
felfüggesztés által nem érintett hitelezők 
felé fennálló tartozásait, illetve az érintett 
hitelezők felé a felfüggesztés 
engedélyezését követően keletkezett és a 
felfüggesztés időtartama során keletkező 
tartozásait.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
adóst semmi ne akadályozza meg abban, 
hogy a rendes üzletmenet során rendezze a 
felfüggesztés által nem érintett hitelezők 
felé fennálló tartozásait, illetve az érintett 
hitelezők felé a felfüggesztés időtartama 
során bármikor keletkező tartozásait.

Or. pt
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Módosítás 263
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jelen cikk (1)–(7) bekezdésében 
szabályozott kérdések ne sértsék a 
munkavállalóknak a kollektív 
tárgyaláshoz, valamint a kollektív 
fellépéshez való jogát, beleértve a 
sztrájkjogot is.

Or. en

Módosítás 264
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a
közigazgatási vagy igazságügyi 
hatósághoz jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terveknek ki kell 
terjedniük legalább az alábbiakra:

(1) A tagállamok előírják, hogy 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
hagyja jóvá a benyújtott 
szerkezetátalakítási terveket, és biztosítják, 
hogy a terveket ismertessék a 
munkavállalók képviselőivel vagy – ha a 
munkavállalók nem rendelkeznek 
képviselővel – az adós munkavállalóival, 
hogy ők is értékeljék és állást foglaljanak. 
A szerkezetátalakítási terveknek ki kell 
terjedniük legalább az alábbiakra:

Or. pt

Módosítás 265
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatósághoz 
jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terveknek ki kell 
terjedniük legalább az alábbiakra:

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatósághoz 
jóváhagyásra benyújtott 
szerkezetátalakítási terveknek ki kell 
terjedniük legalább az alábbiakra, és 
biztosítják, hogy az alábbi információkat a 
munkavállalók képviselői, illetve, ha 
nincsenek ilyenek, a munkavállalók 
rendelkezésére bocsátják tájékoztatás és 
konzultáció céljából:

Or. en

Módosítás 266
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés– a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) adott esetben a szerkezetátalakítási 
szakember személyazonossága

Or. ro

Módosítás 267
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adós vagy az adós vállalkozása 
által képviselt jelenlegi érték értékelése, 
valamint indokolást tartalmazó nyilatkozat 
az adós pénzügyi nehézségeinek okairól és 
mértékéről;

b) az adós vagy az adós vállalkozása 
által képviselt jelenlegi érték értékelése, 
valamint indokolást tartalmazó nyilatkozat 
az adós pénzügyi nehézségeinek okairól és 
mértékéről, beleértve minden vagyoni 
eszköz és tartozás, illetve ezek helyének 
leírását, valamint a vállalkozás anya- és 
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leányvállalatai pénzügyi 
kötelezettségeinek, illetve az anya- és a 
leányvállalatok közötti pénzmozgásoknak 
a kiértékelését, annak érdekében, hogy fel 
lehessen mérni az adós üzleti 
csoportjának pénzügyi kapacitását, 
amennyiben felmerül a közös felelősség 
lehetősége.

Or. en

Módosítás 268
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adós vagy az adós vállalkozása 
által képviselt jelenlegi érték értékelése, 
valamint indokolást tartalmazó nyilatkozat 
az adós pénzügyi nehézségeinek okairól és 
mértékéről;

b) az adós vagy az adós vállalkozása 
által képviselt jelenlegi érték értékelése, 
valamint indokolást tartalmazó nyilatkozat 
az adós pénzügyi nehézségeinek okairól és 
mértékéről, ideértve minden vagyoni 
eszköz, tartozás és ezek helyének részletes 
leírását; magában foglalja továbbá a 
vállalkozás anya- és leányvállalatai 
pénzügyi kötelezettségeinek, illetve az 
anya- és a leányvállalatok közötti 
pénzmozgásoknak a kiértékelését, annak 
érdekében, hogy fel lehessen mérni az 
adós üzleti csoportjának pénzügyi 
kapacitását, amennyiben felmerül a közös 
felelősség lehetősége.

Or. en

Módosítás 269
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE613.399v02-00 112/162 AM\1139445HU.docx

HU

b) az adós vagy az adós vállalkozása 
által képviselt jelenlegi érték értékelése, 
valamint indokolást tartalmazó nyilatkozat 
az adós pénzügyi nehézségeinek okairól és 
mértékéről;

b) az adós vagy az adós vállalkozása 
által képviselt jelenlegi érték, vagy az adós 
vagy az adós vállalkozása felszámolása 
esetén várható érték igazságügyi szakértő 
által készített értékelése, valamint 
indokolást tartalmazó nyilatkozat az adós 
pénzügyi nehézségeinek okairól és 
mértékéről;

Or. en

Módosítás 270
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelezői osztályok, amelyekbe az 
érintett feleket a terv elfogadása céljából 
besorolták, ezen besorolás kialakításának 
indokolása, valamint a hitelezők és az 
egyes osztályokba sorolt érdekelt felek 
által képviselt értékekre vonatkozó 
információk;

d) a hitelezői osztályok, amelyekbe az 
érintett feleket – a nemzeti jogszabályok 
alapján, objektív és átlátható kritériumok 
mentén – a terv elfogadása céljából 
besorolták, ezen besorolás kialakításának 
indokolása, valamint a hitelezők és az 
egyes osztályokba sorolt érdekelt felek 
által képviselt értékekre vonatkozó 
információk;

Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – f pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a szerkezetátalakítási terv összes 
szervezeti aspektusa és lehetséges hatásai 
a foglalkoztatás szintjén, beleértve a 
leányvállalatokra és alvállalkozókra, a 



AM\1139445HU.docx 113/162 PE613.399v02-00

HU

munkakörülményekre és a munkavállalók 
díjazására gyakorolt hatást;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – f pont – iii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. bizonyíték arra, hogy semmilyen 
negatív hatás nem fogja érni a nyugdíjas 
és az aktív munkavállalók számára 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményeket és rendszereket;

Or. en

Módosítás 273
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – f pont – iii c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiic. a vállalkozás eladásának 
lehetőségei;

Or. en

Módosítás 274
António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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g) a szerkezetátalakítási tervre 
irányuló javaslatért felelős személy által 
kiadott vélemény vagy indokolással ellátott 
nyilatkozat, amelyben kifejti, miért 
életképes a vállalkozás, miként várható, 
hogy a javasolt terv végrehajtásának 
eredményeképpen az adós elkerüli a csődöt 
és helyre tudja állítani hosszú távú 
életképességét, és amely megállapítja, 
hogy milyen előfeltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy a folyamat 
sikerrel záruljon.

g) a szerkezetátalakítási tervre 
irányuló javaslatért felelős személy által 
kiadott vélemény vagy indokolással ellátott 
nyilatkozat, amelyben kifejti, miért 
életképes a vállalkozás, miként várható, 
hogy a javasolt terv végrehajtásának 
eredményeképpen az adós elkerüli a csődöt 
és helyre tudja állítani hosszú távú 
életképességét, és amely megállapítja, 
hogy milyen előfeltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy a folyamat 
sikerrel záruljon. A tagállamok előírhatják 
azt a lehetőséget, hogy az ilyen véleményt 
vagy indokolással ellátott nyilatkozatot 
külső szakértő – például 
fizetésképtelenségi ügyintéző vagy 
szakértő – érvényesítse.

Or. pt

Módosítás 275
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a szerkezetátalakítási tervre 
irányuló javaslatért felelős személy által 
kiadott vélemény vagy indokolással ellátott 
nyilatkozat, amelyben kifejti, miért 
életképes a vállalkozás, miként várható, 
hogy a javasolt terv végrehajtásának 
eredményeképpen az adós elkerüli a csődöt 
és helyre tudja állítani hosszú távú 
életképességét, és amely megállapítja, 
hogy milyen előfeltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy a folyamat 
sikerrel záruljon.

g) a szerkezetátalakítási tervre 
irányuló javaslatért felelős személy által 
kiadott vélemény vagy indokolással ellátott 
nyilatkozat, amelyben kifejti, miért 
életképes a vállalkozás, miként várható, 
hogy a javasolt terv végrehajtásának 
eredményeképpen az adós elkerüli a csődöt 
és helyre tudja állítani hosszú távú 
életképességét, és amely megállapítja, 
hogy milyen előfeltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy a folyamat 
sikerrel záruljon. Az ilyen véleményt vagy 
indokolással ellátott nyilatkozatot külső 
szakértőnek kell jóváhagynia.

Or. en
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Módosítás 276
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a szerkezetátalakítási tervre 
irányuló javaslatért felelős személy által 
kiadott vélemény vagy indokolással ellátott 
nyilatkozat, amelyben kifejti, miért 
életképes a vállalkozás, miként várható, 
hogy a javasolt terv végrehajtásának 
eredményeképpen az adós elkerüli a csődöt 
és helyre tudja állítani hosszú távú 
életképességét, és amely megállapítja, 
hogy milyen előfeltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy a folyamat 
sikerrel záruljon.

g) a szerkezetátalakítási tervre 
irányuló javaslatért felelős, az egyes 
tagállamok által kijelölt személy által 
kiadott vélemény vagy indokolással ellátott 
nyilatkozat, amelyben kifejti, miért 
életképes a vállalkozás, miként várható, 
hogy a javasolt terv végrehajtásának 
eredményeképpen az adós elkerüli a csődöt 
és helyre tudja állítani hosszú távú 
életképességét, és amely megállapítja, 
hogy milyen előfeltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy a folyamat 
sikerrel záruljon.

Or. en

Módosítás 277
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) A munkavállalók követeléseit vagy 
egyéb jogait annak figyelembevételével 
kezelik, hogy a munkavállalók minden
rendű pénzügyi követelése abszolút 
elsőbbséget élvez.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok határozzák meg, 
hogy a hitelezők és a munkavállalók mely 
feltételek esetén jogosultak alternatív 
szerkezetátalakítási terv előterjesztésére.

Or. en

Módosítás 279
António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
munkavállalók jogait és követeléseit nem 
befolyásolják a szerkezetátalakítási tervek, 
és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények és rendszerek érintetlenek 
maradnak, mivel nem építik be a vállalat 
szerkezetátalakítási terv által érintett 
tulajdonát.

Or. pt

Módosítás 280
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
8 bekezdés – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok ezen irányelv 6. 
ó cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül 
biztosítják, hogy a szerkezetátalakítási 
tervek ne érintsék a munkavállalók 
bérekre irányuló jogait és bármely 
jogukat.

Or. ro
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Módosítás 281
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásakor 
minden érintett hitelezőnek legyen joga 
szavazni. A tagállamok a 12. cikk (2) 
bekezdésével összhangban ezt a szavazati 
jogot az érintett tőketulajdonosok számára 
is biztosíthatják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásakor 
minden érintett hitelezőnek legyen joga 
szavazni. A tagállamok a 12. cikk 
(2) bekezdésével összhangban ezt a 
szavazati jogot az érintett tőketulajdonosok 
számára is biztosíthatják, garantálva a 
2. cikk (9) bekezdésében előírt, a hitelezői 
testület érdekének tiszteletben tartására 
vonatkozó kritérium alkalmazását.

Or. ro

Módosítás 282
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásakor 
minden érintett hitelezőnek legyen joga 
szavazni. A tagállamok a 12. cikk (2) 
bekezdésével összhangban ezt a szavazati 
jogot az érintett tőketulajdonosok számára 
is biztosíthatják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásakor 
minden érintett hitelezőnek legyen joga 
szavazni, azt követően, hogy megfelelő 
tájékoztatást kaptak az eljárásról és annak 
lehetséges következményeiről. A 
tagállamok a 12. cikk (2) bekezdésével 
összhangban ezt a szavazati jogot az 
érintett tőketulajdonosok számára is 
biztosíthatják.

Or. en

Módosítás 283
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásakor 
minden érintett hitelezőnek legyen joga 
szavazni. A tagállamok a 12. cikk (2) 
bekezdésével összhangban ezt a szavazati 
jogot az érintett tőketulajdonosok számára 
is biztosíthatják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásakor 
minden érintett hitelezőnek, köztük a 
munkavállalóknak is legyen joga szavazni. 
A tagállamok a 12. cikk (2) bekezdésével 
összhangban ezt a szavazati jogot az 
érintett tőketulajdonosok számára is 
biztosíthatják.

Or. en

Módosítás 284
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
9 bekezdés – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A munkavállalók képviselőinek 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a 
szerkezetátalakítási terv tartalmáról és 
szakaszairól annak az uniós és a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban történő 
elfogadása előtt.

Or. ro

Módosítás 285
António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a nemzeti jogszabályok 
szerinti csoportképzési kritériumoknak 
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csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok a munkavállalók külön 
csoportban kezeléséről is rendelkezhetnek.

megfelelő, külön hitelezői csoportokban 
kezeljék. A csoportokat úgy kell 
kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok megakadályozzák, hogy a 
munkavállalókat és a tőketulajdonosokat 
külön csoportban kezeljék mint kiváltságos 
hitelezőket, vagy ugyanígy az állam felé 
fennálló tartozások vonatkozásában. A 
munkavállalók képviselőit tájékoztatják és 
konzultálnak velük, továbbá a képviselők 
alternatív megoldásokat kínálhatnak, 
amelyek biztosítják a munkahelyek 
megtartását, és külső szakértő bevonását 
is kérhetik, aki alternatív javaslatokat 
terjeszt elő, amelyek ugyanolyan 
státuszban és megbecsülésben 
részesülnek, mint bármely más terv vagy 
javaslat.

Or. pt

Módosítás 286
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
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szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok a munkavállalók külön 
csoportban kezeléséről is rendelkezhetnek.

szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
Az adósnak egy adott osztályba tartozó 
minden hitelezője a szerkezetátalakítási 
tervet illetően ugyanolyan jogokkal 
rendelkezik. A tagállamok a 
munkavállalók külön csoportban 
kezeléséről is rendelkezhetnek.

Or. bg

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

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok a munkavállalók külön 
csoportban kezeléséről is rendelkezhetnek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok a munkavállalók külön 
csoportban kezeléséről is rendelkeznek, és 
elsőbbségi jogokat biztosítanak e csoport 
számára.

Or. en

Módosítás 288
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes 
csoportokba hasonlóan megalapozott, 
jogos követelések vagy érdekek kerüljenek, 
így a csoport egységes érdekekkel 
rendelkező tagokból álló, homogén 
csoportnak legyen tekinthető. 
Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban 
kezeljék. A tagállamok a munkavállalók 
külön csoportban kezeléséről is 
rendelkezhetnek.

(2) A tagállamok előírhatják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportok
kialakíthatók úgy, hogy az egyes 
csoportokba hasonlóan megalapozott, 
jogos követelések vagy érdekek kerüljenek, 
így a csoport egységes érdekekkel 
rendelkező tagokból álló, homogén 
csoportnak legyen tekinthető. A 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a szerkezetátalakítási terv által 
érintett, biztosított követelések külön 
csoportban kezelhetők. A tagállamok a 
munkavállalók külön csoportban 
kezeléséről is rendelkezhetnek.

Or. en

Módosítás 289
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok a munkavállalók külön 
csoportban kezeléséről is rendelkezhetnek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett feleket a csoportképzési 
kritériumoknak megfelelő, külön hitelezői 
csoportokban kezeljék. A csoportokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes csoportokba 
hasonlóan megalapozott, jogos követelések 
vagy érdekek kerüljenek, így a csoport 
egységes érdekekkel rendelkező tagokból 
álló, homogén csoportnak legyen 
tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a 
szerkezetátalakítási terv elfogadása 
céljából a biztosított és a biztosíték nélküli 
követeléseket külön csoportokban kezeljék. 
A tagállamok a munkavállalók külön 
csoportban kezeléséről is rendelkeznek.
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Or. en

Módosítás 290
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállalók képviselőit 
tájékoztatni kell és konzultálni kell velük. 
Joguk van a foglalkoztatás védelme 
érdekében alternatív terveket javasolni. 
Emellett joguk van külső szakértőt 
bevonni az alternatív tervek vagy 
ellenjavaslatok kidolgozásához. Ezek a 
tervek ugyanolyan státuszt élveznek, és 
ugyanolyon módon veszik őket 
figyelembe, mint bármely más tervet vagy 
javaslatot.

Or. en

Módosítás 291
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A szerkezetátalakítási tervek nem 
hathatnak negatívan a foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézményekre és 
rendszerekre.

Or. en

Módosítás 292
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerkezetátalakítási tervet az 
érintett felek által elfogadottnak kell 
tekinteni, ha minden egyes hitelezői 
csoportban sikerül megszerezni a 
többségeit követeléseik vagy érdekeik 
tekintetében. A tagállamok meghatározzák 
a szerkezetátalakítási terv elfogadásához 
szükséges többséget, amely semmilyen 
esetben sem haladhatja meg az adott 
csoportba sorolt követelések vagy érdekek 
75 %-át.

(4) A szerkezetátalakítási tervet az 
érintett felek által elfogadottnak kell 
tekinteni, ha minden egyes hitelezői 
csoportban sikerül megszerezni a 
többségeit követeléseik vagy érdekeik 
tekintetében. A tagállamok meghatározzák 
a szerkezetátalakítási terv elfogadásához
szükséges többséget, amely semmilyen 
esetben sem haladhatja meg az adott 
csoportba sorolt követelések vagy érdekek 
75%-át, illetve a biztosítékkal rendelkező 
hitelezők esetében a 80%-ot.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a terv olyan döntéseket tartalmaz, amelyek 
a munkaszervezet vagy a szerződéses 
kapcsolatok lényeges megváltozásához 
vezetnek, a szerkezetátalakítási terv által 
érintett munkavállalók szavazhatnak 
erről, és a terv jóváhagyásához kötelezően 
szükség van a beleegyezésükre.

Or. en

Módosítás 294
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) Amennyiben egy vagy több 
különböző szavazási csoportban nem 
sikerül elérni a szükséges többséget, a terv 
még akkor is elfogadható, ha eleget tesz a 
11. cikk szerinti, hitelezői osztályokon 
keresztüli adósságcsökkentés feltételeinek.

(6) Amennyiben egy vagy több 
különböző szavazási csoportban nem 
sikerül elérni a szükséges többséget, a terv 
még akkor is elfogadható, ha eleget tesz a 
11. cikk szerinti, hitelezői osztályokon 
keresztüli adósságcsökkentés feltételeinek. 
A kollektív szerződéseket és a kollektív 
tárgyalások eredményét (ha vannak 
ilyenek) azonban tiszteletben kell tartani.

Or. en

Módosítás 295
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Azok a tagállamok, amelyekben 
részben vagy teljes egészében lehetetlen, 
hogy a szerkezetátalakítási tervek hatással 
legyenek állami szervezetek hiteleire, 
biztosítják, hogy ezek a hitelek egy külön 
kezelendő osztályt alkossanak, és hogy 
ezek az állami szervezetek ne 
rendelkezzenek szavazati joggal a 
szerkezetátalakítási terv elfogadását 
illetően.

Or. en

Módosítás 296
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok garantálják, hogy 
amennyiben az egyéb hitelezők nem 
működnek együtt, a munkavállalók 
szerkezetátalakítási tervét a megfelelő 
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igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
elé lehessen terjeszteni, és az 
együttműködést megtagadó hitelezők 
beleegyezése nélkül is el lehessen fogadni.

Or. en

Módosítás 297
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
következő szerkezetátalakítási tervek csak 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
jóváhagyása esetén válhassanak kötelező 
erejűvé a felek számára:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyet nem értő hitelezők érdekeit érintő
szerkezetátalakítási tervek csak 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
jóváhagyása esetén válhassanak kötelező 
erejűvé a felek számára.

Or. en

Módosítás 298
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyet nem értő érintett felek 
érdekeit érintő szerkezetátalakítási tervek;

törölve

Or. en

Módosítás 299
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új finanszírozásról gondoskodó 
szerkezetátalakítási tervek.

törölve

Or. en

Módosítás 300
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan szerkezetátalakítási tervek, 
amelyek több mint 10 munkahely 
megszűnésével járnak;

Or. en

Módosítás 301
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) olyan szerkezetátalakítási tervek, 
amelyekkel szemben a munkavállalók 
vagy más hitelezők osztálya ellenjavaslatot 
nyújthat be;

Or. en

Módosítás 302
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) bármely esetleges új finanszírozás 
szükséges a szerkezetátalakítási terv 
végrehajtásához, és nem sérti 
méltánytalanul a hitelezői érdekeket.

c) bármely esetleges új finanszírozás 
szükséges és arányos a szerkezetátalakítási 
terv végrehajtásához

Or. ro

Módosítás 303
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hogy a vállalkozók és az igazgatók 
ne éljenek vissza a jelen irányelv
rendelkezéseivel „taktikai 
fizetésképtelenség” alkalmazása révén, 
abból a célból, hogy megkerüljék vagy 
aláássák a hitelezők, a munkavállalók és 
egyéb érdekelt felek jogait, illetve hogy ne 
kelljen teljesíteniük kötelezettségeiket az 
illető tagállam(ok) felé.

Or. en

Módosítás 304
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a munkavállalók képviselőit 
tájékoztatták és konzultáltak velük

Or. en

Módosítás 305
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) hogy a szerkezetátalakítási tervek 
ne járjanak csalás elkövetésével a 
hitelezőkkel, a munkavállalókkal, egyéb 
érdekelt felekkel vagy az illető 
tagállammal/tagállamokkal szemben.

Or. en

Módosítás 306
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok 
elutasíthatják a szerkezetátalakítási terv 
jóváhagyását, ha az nem tartalmaz ésszerű 
lehetőséget az adós fizetésképtelenségének 
megelőzésére és a vállalkozás 
életképességének biztosítására.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok 
elutasítsák a szerkezetátalakítási terv 
jóváhagyását, ha az nem tartalmaz ésszerű 
lehetőséget az adós fizetésképtelenségének 
megelőzésére és a vállalkozás 
életképességének biztosítására.

Or. en

Módosítás 307
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett felek minden egyes csoportja által 
el nem fogadott szerkezetátalakítási tervet 
a közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
jóváhagyhassa az adós kérésére vagy az 
adóssal történt megállapodás alapján a 
hitelező kérésére, és az kötelező erejűvé 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett felek minden egyes csoportja által 
el nem fogadott szerkezetátalakítási tervet 
a közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
jóváhagyhassa az adós kérésére vagy –
amennyiben a nemzeti jogszabályok úgy 
rendelkeznek – az adóssal történt 
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válhasson egy vagy több különböző 
hitelezői csoport részére, amennyiben a 
szerkezetátalakítási terv eleget tesz az 
alábbiaknak:

megállapodás alapján a hitelező kérésére, 
és az kötelező erejűvé válhasson egy vagy 
több különböző hitelezői csoport részére, 
amennyiben a szerkezetátalakítási terv 
eleget tesz az alábbiaknak:

Or. ro

Módosítás 308
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelel a 10. cikk
(2) bekezdésében előírt feltételeknek;

a) megfelel a 10. cikk
(2) bekezdésében előírt feltételeknek, 
ugyanakkor garantálva a nemzeti jog által 
szabályozott valamennyi követelménynek 
való megfelelést

Or. ro

Módosítás 309
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett hitelezők legalább egy, 
nem törzstulajdonosokat tömörítő 
csoportja és egy másik olyan csoportja is 
elfogadta, amely a vállalkozás 
értékelésekor nem jutna pénzhez vagy 
egyéb kompenzációhoz, amennyiben a 
felszámolási prioritások szokásos rangsorát 
alkalmazták;

b) az érintett hitelezői osztályok 
többsége elfogadta, amelyek között 
nincsenek sem tőketulajdonosok, sem más 
olyan osztályok, amelyek a vállalkozás 
értékelésekor nem jutnának pénzhez vagy 
egyéb kompenzációhoz, amennyiben a 
felszámolási prioritások szokásos rangsorát 
alkalmazták.

Or. ro
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Módosítás 310
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett hitelezők legalább egy, 
nem törzstulajdonosokat tömörítő 
csoportja és egy másik olyan csoportja is 
elfogadta, amely a vállalkozás 
értékelésekor nem jutna pénzhez vagy 
egyéb kompenzációhoz, amennyiben a 
felszámolási prioritások szokásos 
rangsorát alkalmazták;

b) a követelések összege alapján a 
többséget képviselő, érintett hitelezők azon 
csoportjai elfogadták, amelyek pénzhez 
vagy egyéb kompenzációhoz jutnának, 
amennyiben a felszámolás szokásos 
rangsorát alkalmazták,

Or. en

Módosítás 311
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok módosíthatják az 
érintett csoportoknak a terv elfogadásához 
szükséges, az (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott minimális számát.

(2) A tagállamok módosíthatják az 
érintett csoportoknak a terv elfogadásához 
szükséges, az (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott minimális számát, 
amennyiben ez a minimális szám 
egyeztethető lefedi az osztályok 
többségét.”

Or. ro

Módosítás 312
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben fennáll a fizetésképtelenség 
veszélye, a részvényesek és más 
tőketulajdonosok, akiknek az adóshoz 
kapcsolódó érdekeik vannak, 
indokolatlanul ne gátolhassák meg a 
vállalkozás életképességét helyreállítani 
képes szerkezetátalakítási terv elfogadását 
vagy végrehajtását.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben fennáll a fizetésképtelenség 
veszélye, a részvényesek és más 
tőketulajdonosok, akiknek az adóshoz 
kapcsolódó érdekeik vannak, 
indokolatlanul ne gátolhassák meg a 
vállalkozás életképességét helyreállítani 
képes szerkezetátalakítási terv elfogadását 
vagy végrehajtását, és ne gördíthessenek 
akadályt ez elé.

Or. en

Módosítás 313
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Munkavállalók

A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási folyamat nem 
veszélyezteti a munkavállalói jogokat, 
beleértve a jelen irányelvben lefektetett 
jogokat, és hogy független ellenőrök 
felügyelik az adott tagállamok és az Unió 
jogszabályainak való megfelelést. E jogok 
különösen a következőket foglalják 
magukban:

(1) a kollektív tárgyaláshoz és szervezett 
fellépéshez való jog; és

(2) a tájékoztatáshoz és a konzultációban 
való részvételhez való jog, különösen 
beleértve bármely olyan eljárásról szóló 
tájékoztatást, amely hatással lehet a 
munkavállalók foglalkoztatására és/vagy 
a bérük és bármely jövőbeni fizetésük, 
többek között a foglalkoztatói nyugdíjuk 
visszaszerzésére való képességére.
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A tagállamok továbbá biztosítják, hogy a 
munkavállalókat mindig elsőbbségi és 
biztosított hitelezői csoportként kezelik.

Or. en

Módosítás 314
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közigazgatási vagy igazságügyi hatóság
által végzett értékelés

A tagállamok illetékes hatóságai által 
végzett értékelés

Or. ro

Módosítás 315
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a hitelezői testület 
érdekének állítólagos megsértése miatt 
kifogást emelnek a szerkezetátalakítási terv 
ellen, a közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság felszámolási értéket állapít meg.

(1) Amennyiben a hitelezői testület 
érdekének állítólagos megsértése miatt 
kifogást emelnek a szerkezetátalakítási terv 
ellen, a közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság megvizsgálja ennek jogszerűségét, 
a tagállamok illetékes hatóságai pedig
felszámolási értéket állapítanak meg.

Or. ro

Módosítás 316
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a hitelezői testület 
érdekének állítólagos megsértése miatt 
kifogást emelnek a szerkezetátalakítási terv 
ellen, a közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság felszámolási értéket állapít meg.

(1) Amennyiben a hitelezői testület 
érdekének állítólagos megsértése miatt 
kifogást emelnek a szerkezetátalakítási terv 
ellen, a közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság alternatív értéket állapít meg.

Or. en

Módosítás 317
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság a folyamatosan működő 
vállalkozás értéke alapján vállalati értéket 
állapít meg az alábbi esetekben:

(2) A közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság a folyamatosan működő 
vállalkozás értéke alapján vállalati értéket 
állapít meg akkor, ha a maradék esetekben 
kifogást emelnek a szerkezetátalakítási 
terv ellen.

Or. en

Módosítás 318
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóság a folyamatosan működő 
vállalkozás értéke alapján vállalati értéket 
állapít meg az alábbi esetekben:

(2) A tagállamok illetékes hatóságai a 
folyamatosan működő vállalkozás értéke 
alapján vállalati értéket állapítanak meg az 
alábbi esetekben:

Or. ro

Módosítás 319
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a szerkezetátalakítási terv 
elfogadásához hitelezői osztályokon 
átnyúló oktrojált hitelszerkezet átalakítás 
alkalmazására van szükség;

törölve

Or. en

Módosítás 320
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha az abszolút elsőbbségi 
szabályok állítólagos megsértése miatt 
kifogást emelnek a szerkezetátalakítási 
terv ellen.

törölve

Or. en

Módosítás 321
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
szükség esetén megfelelően képzett 
szakemberek segítsék a közigazgatási vagy 
igazságügyi hatóság munkáját az említett 
érték meghatározása céljából, ideértve azt 
az esetet is, ha egy hitelező kifogást emel a 
biztosíték értéke ellen.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelően képzett szakemberek segítsék 
az illetékes hatóság munkáját az említett 
érték meghatározása céljából, ideértve azt 
az esetet is, ha egy hitelező kifogást emel a 
biztosíték értéke ellen.
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Or. ro

Módosítás 322
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2а) A felfüggesztést a 
szerkezetátalakítási terv elfogadásának 
időpontjától kezdve addig kell alkalmazni, 
amíg azt meg nem szakítják a terv 
elfogadásában érintett hitelezőknek 
tartozó adóssal szembeni követelések 
tekintetében.

Or. bg

Módosítás 323
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kivonhatják a 
biztosítékkal rendelkező hitelezőket a 
szerkezetátalakítási tervek hatása alól.

Or. en

Módosítás 324
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyásáról 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyásáról 
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szóló, igazságügyi hatóság által hozott 
határozat ellen magasabb igazságügyi 
hatóságnál, míg a szerkezetátalakítási terv 
jóváhagyásáról szóló, közigazgatási 
hatóság által hozott határozat ellen 
igazságügyi hatóságnál lehessen 
fellebbezni.

szóló, igazságügyi hatóság által hozott 
határozat ellen azonos szintű vagy
magasabb igazságügyi hatóságnál, míg a 
szerkezetátalakítási terv jóváhagyásáról 
szóló, közigazgatási hatóság által hozott 
határozat ellen igazságügyi hatóságnál 
lehessen kifogást emelni vagy fellebbezni.

Or. en

Módosítás 325
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fellebbezéseket gyorsított 
eljárásban bírálják el.

(2) A kifogásokat és fellebbezéseket 
gyorsított eljárásban bírálják el.

Or. en

Módosítás 326
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jóváhagyja a tervet és pénzbeli 
kompenzációt ítél meg az eltérő véleményt 
képviselő hitelezőknek, amelyet az adós 
vagy a terv mellett szavazó hitelezők 
kötelesek számukra kifizetni.

törölve

Or. en

Módosítás 327
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
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15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jóváhagyja a tervet és pénzbeli 
kompenzációt ítél meg az eltérő véleményt 
képviselő hitelezőknek, amelyet az adós 
vagy a terv mellett szavazó hitelezők 
kötelesek számukra kifizetni.

b) jóváhagyja a tervet és pénzbeli 
kompenzációt ítél meg az eltérő véleményt 
képviselő hitelezőknek, amelyet az adós 
vagy a terv mellett szavazó hitelezők 
(kivéve a munkavállalók osztályát)
kötelesek számukra kifizetni.

Or. en

Módosítás 328
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az új és az 
átmeneti finanszírozás megfelelő 
ösztönzését és védelmét. Az új és az 
átmeneti finanszírozás különösen későbbi 
fizetésképtelenségi eljárás során nem 
nyilvánítható semmisnek, 
megtámadhatónak vagy 
végrehajthatatlannak a hitelezők 
összességére nézve káros intézkedésként, 
kivéve, ha a szóban forgó tranzakciókat 
csalárd vagy rosszhiszemű módon hajtották 
végre.

(1) A tagállamok feladata, hogy 
megfelelő módon ösztönözzék és védjék az 
új és az átmeneti finanszírozást. Az új és 
az átmeneti finanszírozás különösen 
későbbi fizetésképtelenségi eljárás során 
nem nyilvánítható semmisnek, 
megtámadhatónak vagy 
végrehajthatatlannak a hitelezők 
összességére nézve káros intézkedésként, 
kivéve, ha a szóban forgó tranzakciókat 
csalárd vagy rosszhiszemű módon hajtották 
végre.

Or. en

Módosítás 329
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az új vagy átmeneti 
finanszírozást nyújtókat felruházhatják 

(2) A tagállamok a rendes, 
biztosítékkal nem rendelkező hitelezők 
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azzal a joggal, hogy egy későbbi 
fizetésképtelenségi eljárás során 
elsőbbséggel kifizetéshez jussanak más, 
olyan hitelezőkkel szemben, akiknek 
egyébként az övéknél előbbre sorolt vagy
az övékével egyenértékű pénz- vagy 
eszközbeli követelésük lenne. Ilyen 
esetekben a tagállamok legalább a rendes, 
biztosítékkal nem rendelkező hitelezők 
követelései elé sorolják az új vagy 
átmeneti finanszírozást nyújtókat.

követelései elé sorolhatják az új vagy 
átmeneti finanszírozást nyújtókat, azonban 
sohasem sorolhatják azokat a 
munkavállalói osztály követelései elé.

Or. en

Módosítás 330
Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az új vagy átmeneti 
finanszírozást nyújtókat felruházhatják
azzal a joggal, hogy egy későbbi 
fizetésképtelenségi eljárás során 
elsőbbséggel kifizetéshez jussanak más, 
olyan hitelezőkkel szemben, akiknek 
egyébként az övéknél előbbre sorolt vagy 
az övékével egyenértékű pénz- vagy 
eszközbeli követelésük lenne. Ilyen 
esetekben a tagállamok legalább a rendes, 
biztosítékkal nem rendelkező hitelezők 
követelései elé sorolják az új vagy átmeneti 
finanszírozást nyújtókat.

(2) A tagállamoknak az új vagy 
átmeneti finanszírozást nyújtókat fel kell 
ruházniuk azzal a joggal, hogy egy 
későbbi fizetésképtelenségi eljárás során 
elsőbbséggel kifizetéshez jussanak más, 
olyan hitelezőkkel szemben, akiknek 
egyébként az övéknél előbbre sorolt vagy 
az övékével egyenértékű pénz- vagy 
eszközbeli követelésük lenne. Ilyen 
esetekben a tagállamok legalább a rendes, 
biztosítékkal nem rendelkező hitelezők 
követelései elé sorolják az új vagy átmeneti 
finanszírozást nyújtókat.

Or. it

Módosítás 331
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átszervezési folyamat során új 
vagy átmeneti finanszírozást nyújtók az 
adós későbbi fizetésképtelensége esetén 
mentesülnek a polgári, közigazgatási és 
büntetőjogi felelősség alól, kivéve, ha a 
finanszírozást csalárd vagy rosszhiszemű 
módon nyújtották.

törölve

Or. en

Módosítás 332
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18 cikk törölve

Az igazgatók feladatai

A tagállamok megállapítják azokat a 
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy 
fizetésképtelenség veszélye esetén az 
igazgatók eleget tegyenek az alábbi 
kötelezettségeknek:

a) azonnali intézkedések a hitelezői, 
munkavállalói, részvényesi és egyéb 
érdekelti veszteségek minimalizálása 
érdekében;

b) a hitelezők és más érdekelt felek 
érdekeinek kellő mértékű figyelembe 
vétele;

c) ésszerű intézkedések meghozatala a 
fizetésképtelenség elkerülése érdekében;

d) az üzlet életképességét veszélyeztető 
szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartás elkerülése.

Or. en

Módosítás 333
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Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatók feladatai Az igazgatók kötelességei

Or. en

Módosítás 334
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelezők és más érdekelt felek 
érdekeinek kellő mértékű figyelembe 
vétele;

b) a hitelezők, munkavállalók és más 
érdekelt felek érdekeinek kellő mértékű 
figyelembe vétele;”

Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelezők és más érdekelt felek 
érdekeinek kellő mértékű figyelembe 
vétele;

b) a hitelezők, munkavállalók és más 
érdekelt felek érdekeinek kellő mértékű 
figyelembe vétele;

Or. en

Módosítás 336
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
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18 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a cég nettó eszközértéke olyan szint 
alá történő szándékos csökkentésének 
elkerülése, amely ahhoz kellene, hogy 
mentesítsék a munkavállalókkal szembeni 
passzív időbeli elhatárolásokat

Or. en

Módosítás 337
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hitelezőkkel, munkavállalókkal, 
egyéb érdekelt felekkel, az állammal és 
annak emanációival szembeni 
kötelességek teljesítése, a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 338
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) éves nyilatkozat kitöltése arról, 
hogy eleget tettek jogi kötelezetségeiknek.

Or. en

Módosítás 339
Heidi Hautala
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti kötelességek teljesítésének 
elmulasztása:

a) figyelembe veendő a mentesítés 
időtartamának és feltételeinek 
meghatározásánál, a 22. cikkben foglaltak 
szerint;

b) az igazgatók esetében eltiltási végzéshez 
vezethet, amely egy adott tagállamban 
való kibocsátás esetén megakadályozza, 
hogy az érintett személy más 
tagállamokban működő vállalkozásokban 
vezetői pozíciót töltsön be.

Or. en

Módosítás 340
Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 
háztartások túlzott eladósodására 
vonatkozóan rendszeresített eljáráshoz 
hasonló eljárás vonatkozhasson az adós 
vállalkozásokra is.

Or. fr

Módosítás 341
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
túlzottan eladósodott vállalkozók ezen 
irányelv értelmében teljes mértékben 
mentesülhessenek adósságuk alól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
túlzottan eladósodott tisztességes
vállalkozók ezen irányelv értelmében teljes 
mértékben mentesülhessenek adósságuk 
alól egy fizetésképtelenségi eljárás 
lefolytatását követően

Or. ro

Módosítás 342
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
túlzottan eladósodott vállalkozók ezen 
irányelv értelmében teljes mértékben 
mentesülhessenek adósságuk alól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jóhiszeműen túlzottan eladósodott 
vállalkozók ezen irányelv értelmében teljes 
mértékben mentesülhessenek adósságuk 
alól.

Or. bg

Módosítás 343
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Csak abban az esetben 
alkalmazható a teljes mentesítés, ha az 
eladósodott vállalkozó eleget tett a jelen 
irányelv 18. cikkében szereplő 
követelményeknek. Azok a vállalkozók, 
akik megsértették a foglalkoztatási és/vagy 
versenyjogi szabályokat, ki vannak zárva 
a teljes mentesítésből.

Or. en
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Módosítás 344
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az időszak, amely után a 
túlzottan eladósodott vállalkozók teljes 
mértékben mentesülhetnek adósságaik alól, 
nem haladhatja meg az alábbi időpontoktól 
számított három évet:

(1) Az az időszak, amely után a 
túlzottan eladósodott vállalkozók teljes 
mértékben mentesülhetnek adósságaik alól, 
nem haladhatja meg az alábbi időpontoktól 
számított öt évet:

Or. de

Módosítás 345
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az időszak, amely után a 
túlzottan eladósodott vállalkozók teljes 
mértékben mentesülhetnek adósságaik alól, 
nem haladhatja meg az alábbi 
időpontoktól számított három évet:

(1) Az az időszak, amely után a 
túlzottan eladósodott vállalkozók teljes 
mértékben mentesülhetnek adósságaik alól, 
az alábbi időpontoktól számított legalább
három év:

Or. en

Módosítás 346
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az az időpont, amikor a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
határozott az ilyen eljárás elindítására 
irányuló kérelemről, amennyiben az eljárás 
a túlzottan eladósodott vállalkozó 

a) az az időpont, amikor a 
közigazgatási vagy igazságügyi hatóság 
határozott az ilyen eljárás elindítására 
irányuló kérelemről, amennyiben az eljárás 
a túlzottan eladósodott vállalkozó 
eszközeinek felszámolásával végződik, a 
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eszközeinek felszámolásával végződik; 
vagy

jelen irányelv 19. cikkének (2) 
bekezdésében írtak szerint; vagy

Or. en

Módosítás 347
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
mentesítési időszak lejártakor a túlzottan 
eladósodott vállalkozók anélkül
mentesüljenek adósságaik alól, hogy újfent 
kérelmet kellene benyújtaniuk a 
közigazgatási vagy igazságügyi 
hatósághoz.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
mentesítési időszak lejártakor a túlzottan 
eladósodott vállalkozók mentesüljenek 
adósságaik alól.

Or. en

Módosítás 348
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy túlzottan eladósodott vállalkozó ezen 
irányelv értelmében mentesül adósságai 
alól, az üzleti tevékenység megkezdésétől 
vagy folytatásától, kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenység 
végzésétől való bármely, a vállalkozó 
túlzott eladósodásával összefüggő eltiltás 
hatályát veszítse legkésőbb a mentesítési 
időszak végén, anélkül, hogy ezt újfent 
kérelmezni kellene a közigazgatási vagy 
igazságügyi hatóságtól.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy túlzottan eladósodott vállalkozó ezen 
irányelv értelmében mentesül adósságai 
alól, az üzleti tevékenység megkezdésétől 
vagy folytatásától, kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenység 
végzésétől való bármely, a vállalkozó 
túlzott eladósodásával összefüggő eltiltás 
hatályát veszítse legkésőbb a mentesítési 
időszak végén.

Or. en
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Módosítás 349
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 19., 20. és 21. cikktől eltérve a 
tagállamok fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a mentesítés igénybevételét 
korlátozó intézkedéseket, illetve 
meghatározott körülmények fennállása 
esetén meghatározhatnak hosszabb 
mentesítési időt a teljes mentesítés 
megszerzéséhez vagy hosszabb eltiltási 
időt, amennyiben ezeket a korlátozásokat 
az általános közérdek igazolja, különösen 
az alábbi esetekben:

(1) A 19., 20. és 21. cikktől eltérve a 
tagállamok fenntartanak vagy bevezetnek
a mentesítés igénybevételét korlátozó 
intézkedéseket, illetve meghatározott 
körülmények fennállása esetén 
meghatározhatnak hosszabb mentesítési 
időt a teljes mentesítés megszerzéséhez 
vagy hosszabb eltiltási időt, amennyiben 
ezeket a korlátozásokat az általános 
közérdek igazolja, különösen az alábbi 
esetekben:

Or. en

Módosítás 350
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az igazgatók rendszeresen 
elmulasztották a jelen irányelv 18. 
cikkében szereplő kötelességeik 
teljesítését.

Or. en

Módosítás 351
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tagállamok gondoskodnak róla, 
hogy legfeljebb kétszer lehessen 
mentesítési eljárást igénybe venni, és hogy 
egy vállalkozó a legutóbbi 
adósságmentesítését követően öt évig ne 
kaphasson mentesítést.

Or. en

Módosítás 352
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amennyiben a vállalkozók és/vagy 
igazgatók megszegték a jelen irányelv 18. 
cikkében meghatározott kötelességeiket, 
illetve amennyiben a vállalkozók és/vagy 
igazgatók megsértették a foglalkoztatási 
és/vagy versenyjogi törvényt.

Or. en

Módosítás 353
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a Bizottság 
iránymutatásokat ad a tagállamok 
számára, hogy megállapítsák azt a 
szempontrendszert, amely meghatározza, 
hogy mit jelent egy tisztességtelen vagy 
rosszhiszemű cselekvés ebben a 
kontextusban.
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Or. pt

Módosítás 354
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok eltérhetnek az (1) 
bekezdésben előírtaktól, és kiköthetik, 
hogy a szakmai és személyes adósságokat 
külön eljárásban kell kezelni, amennyiben 
ezek az eljárások az ezen irányelv szerinti 
adósság alóli mentesítés céljából 
összehangolhatók.

(2) A tagállamok eltérhetnek az (1) 
bekezdésben előírtaktól, és kiköthetik, 
hogy a szakmai és személyes adósságokat 
külön eljárásban kell kezelni, amennyiben 
ezek az eljárások kimutathatóan 
gyorsabbak és hatékonyabbak, mint 
egyetlen eljárás.

Or. en

Módosítás 355
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jelen cikk (1) és (2) bekezdése értelmében 
meghozott döntéseket kompetens 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
felügyeli, megakadályozandó a 
vállalkozók részéről történő visszaéléseket.

Or. en

Módosítás 356
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítással, 
fizetésképtelenséggel és a második esély 
programmal foglalkozó igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok tagjai saját 
feladatkörüknek megfelelő szintű kezdeti 
képzésben, majd továbbképzésben 
részesüljenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítással, 
fizetésképtelenséggel és a második esély 
programmal foglalkozó igazságügyi és 
közigazgatási hatóságok tagjai kezdeti 
képzésben, majd továbbképzésben
részesüljenek.

Or. ro

Módosítás 357
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második eséllyel kapcsolatos 
ügyekben kijelölt mediátorok, 
fizetésképtelenségi és egyéb szakértők 
megkapják az annak biztosításához 
szükséges kezdeti, majd továbbképzést, 
hogy hatékony, pártatlan, független és 
kompetens szolgáltatást tudjanak nyújtani 
az érintett feleknek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második eséllyel kapcsolatos 
ügyekben kijelölt mediátorok, 
fizetésképtelenségi és egyéb szakértők 
megkapják az annak biztosításához 
szükséges kezdeti, majd továbbképzést, 
illetve megszerzik az ahhoz szükséges 
képesítéseket, hogy hogy hatékony, 
pártatlan, független és kompetens 
szolgáltatást tudjanak nyújtani az érintett 
feleknek.

Or. bg

Módosítás 358
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A tagállamok minden általuk 
megfelelőnek tartott eszköz segítségével 
ösztönzik az önkéntes magatartási 
kódexeknek a szerkezetátalakítási, a 
fizetésképtelenségi és a második esélyt 
biztosító eljárások során alkalmazott 
szakértők általi kidolgozását és az ezekhez 
történő csatlakozást, valamint a közvetítési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyéb 
hatékony felügyeleti mechanizmusokat.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második esélyt biztosító eljárások 
során alkalmazott szakértők, valamint a 
közvetítési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó egyéb hatékony felügyeleti 
mechanizmusok megfeleljenek a törvény 
szerint előírt magatartási kódexeknek, 
amelyek rendelkezéseket tartalmaznak 
legalább a képzésre, a szakképesítésre, az 
engedélyezésre, a nyilvántartásba vételre, 
a személyes felelősségre, a biztosításra és 
a jó hírnévre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 359
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok minden általuk 
megfelelőnek tartott eszköz segítségével 
ösztönzik az önkéntes magatartási 
kódexeknek a szerkezetátalakítási, a 
fizetésképtelenségi és a második esélyt 
biztosító eljárások során alkalmazott 
szakértők általi kidolgozását és az ezekhez 
történő csatlakozást, valamint a közvetítési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyéb 
hatékony felügyeleti mechanizmusokat.

(2) A tagállamok minden általuk 
megfelelőnek tartott eszköz segítségével 
ösztönzik az összeférhetetlenség 
elkerülését és/vagy megszüntetését, 
valamint az önkéntes magatartási 
kódexeknek a szerkezetátalakítási, a 
fizetésképtelenségi és a második esélyt 
biztosító eljárások során alkalmazott 
szakértők általi kidolgozását és az ezekhez 
történő csatlakozást, valamint a közvetítési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyéb 
hatékony felügyeleti mechanizmusokat.

Or. bg

Módosítás 360
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok hatékony 
szankciókat vezetnek be azokkal a 
szakértőkkel szemben, akik megsértik a 
jelen cikkben előírt kötelezettségeiket és 
más releváns jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 361
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második esélyt biztosító eljárások 
során alkalmazott szakértők kinevezése, 
visszahívása és lemondása világos, 
kiszámítható és tisztességes módon 
történjék, eleget téve különösen a (2), (3) 
és (4) bekezdésekben előírt 
követelményeknek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási és a fizetésképtelenségi 
eljárások során alkalmazott szakértők 
kinevezése, visszahívása és lemondása 
világos, kiszámítható és tisztességes 
módon történjék, eleget téve különösen a 
(2), (3) és (4) bekezdésekben előírt 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 362
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ahol a szerkezetátalakítási, a 
fizetésképtelenségi és a második esélyt 
biztosító eljárások során alkalmazott 
szakértőket igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóság nevezi ki, a tagállamok biztosítják, 
hogy az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóság az ilyen szakértők kiválasztása 

(3) Ahol a szerkezetátalakítási és a 
fizetésképtelenségi eljárások során 
alkalmazott szakértőket igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóság nevezi ki, a 
tagállamok biztosítják, hogy az 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság az 
ilyen szakértők kiválasztása céljából 
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céljából lefolytatott eljárás során világos és 
átlátható szempontok szerint döntsön. A 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második esélyt biztosító eljárások 
során alkalmazott szakértők 
kiválasztásakor kellő figyelmet kell 
fordítani a szakértők tapasztalatára és 
szakértelmére. Adott esetben a szakértő 
kiválasztása során az adósokkal és a 
hitelezőkkel is konzultálni kell.

lefolytatott eljárás során világos és 
átlátható szempontok szerint döntsön. A 
szerkezetátalakítási és a fizetésképtelenségi 
eljárások során alkalmazott szakértők 
kiválasztásakor kellő figyelmet kell 
fordítani a szakértők tapasztalatára és 
szakértelmére. Adott esetben a szakértő 
kiválasztása során az adósokkal és a 
hitelezőkkel is konzultálni kell.

Or. en

Módosítás 363
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27 cikk törölve

A szerkezetátalakítási, a 
fizetésképtelenségi és a második esélyt 
biztosító eljárások során alkalmazott 
szakértők felügyelete és díjazása

(1) A tagállamok megfelelő felügyeleti és 
szabályozási struktúrákat vezetnek be 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második esélyt biztosító eljárások 
során alkalmazott szakértők munkáját 
megfelelő módon felügyeljék. Ez a 
felügyelet és szabályozás magában 
foglalja a feladatukat nem teljesítő 
szakértők szankcionálásának megfelelő és 
hatékony rendszerét is.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi 
és a második esélyt biztosító eljárások 
során alkalmazott szakértők által 
felszámolt díjak kalkulációja olyan 
szabályok alapján történjen, amelyek – az 
ügy összetettségének kellő 
figyelembevétele mellett – ösztönzik az 
eljárások időszerű és hatékony 
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lefolytatását. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy beépített biztosítékokat 
tartalmazó, megfelelő eljárások legyenek 
elérhetőek, ezáltal biztosítva azt, hogy a 
díjazás kapcsán felmerülő vitákat időben 
megoldják.

Or. en

Módosítás 364
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1а) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerkezetátalakítási szakértők felett 
felügyeletet vagy ellenőrzést gyakorló 
hatóságokra vonatkozó információk 
nyilvánosan hozzáférhetők legyenek.

Or. bg

Módosítás 365
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi tevékenységek – határokon átnyúló 
helyzetekben is – elektronikus úton is 
elvégezhetők legyenek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alábbi tevékenységek – határokon átnyúló 
helyzetekben is – elektronikus úton is 
elvégezhetők legyenek:

Or. ro

Módosítás 366
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hitelezők értesítése; c) a hitelezők és a munkavállalók 
képviselőinek értesítése

Or. en

Módosítás 367
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem engedhető meg, hogy a 
szerkezetátalakítási eljárások ideje alatt az 
adósnak az Európai Parlament és a 
Tanács fizetésképtelenségi eljárásról szóló 
(EU) 2015/848/EU rendeletében 
meghatározott fő érdekeltségi központja 
eltolódjon.

Or. en

Módosítás 368
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy megbízható éves 
statisztikák készülhessenek, a tagállamok 
összegyűjtik és összesítik az alábbi 
tagállami szintű adatokat:

törölve

a) a megindított, függőben lévő és lezárt 
eljárások száma az alábbiak szerinti 
bontásban:

i. megelőző szerkezetátalakítási eljárások;
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ii. fizetésképtelenségi eljárások, például 
felszámolási eljárások;

iii. természetes személyek esetében 
indított, teljes adósságelengedéshez vezető 
eljárások;

b) az eljárás hossza az elindítástól a 
kifizetésig, a különböző eljárástípusok 
szerint (megelőző szerkezetátalakítási 
eljárás, fizetésképtelenségi eljárás, 
adósságelengedés);

c) az egyes eredmények aránya az egyes 
szerkezetátalakítási vagy 
fizetésképtelenségi eljárásokon belül, 
ideértve a kérelmezett, de az adós 
vagyonában rendelkezésre álló források 
hiánya miatt el nem indított eljárások 
számát is;

d) az igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóság által megítélt egyes eljárások 
költsége, euróban;

e) visszafizetési arány külön-külön a 
biztosított és a nem biztosított hitelezők 
esetében, valamint a visszafizetés nélkül, 
vagy legfeljebb 2 %-os visszafizetési 
aránnyal záruló eljárások száma, az a) 
pontban említett valamennyi eljárástípus 
tekintetében;

f) azon adósok száma, akik miután részt 
vettek az a) pont i. alpontjában említett 
eljárások valamelyikében, az annak 
lezárását követő három éven belül részt 
vesznek az a) pont i. és ii. alpontjaiban 
említett eljárások valamelyikében;

g) azon adósok száma, akik miután részt 
vettek az e bekezdés a) pontjának iii. 
alpontjában említett eljárások 
valamelyikében, újabb ugyanolyan 
eljárásban, vagy az e bekezdés a) 
pontjában említett valamely más 
eljárásban vesznek részt.

Or. en

Módosítás 369
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Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a megszűnt munkahelyek száma, 
az eszközök egy részének vagy egészének 
átruházása, a személyzet egy részének 
elbocsátása, a szerkezetátalakítási 
megállapodások hatása a 
foglalkoztatásra, az igazgatók 
kötelezettségszegéseire és a 
közfinanszírozás szintjére.

Or. en

Módosítás 370
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) azon adósok száma, akik – miután 
részt vettek az a) pont iii. alpontjában 
említett eljárások valamelyikében – új 
vállalkozást indítottak;

Or. pt

Módosítás 371
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a megszűnt munkahelyek száma és 
a szerkezetátalakítási megállapodások és 
fizetésképtelenségi eljárások hatása a 
munkavállalók körülményeire;
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Or. en

Módosítás 372
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a megszűnt munkahelyek száma, a 
vállalkozás egy részének vagy egészének 
átruházása és a szerkezetátalakítási 
megállapodások hatása a 
foglalkoztatásra.

Or. pt

Módosítás 373
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a csalárd szerkezetátalakítási és 
fizetésképtelenségi eljárások száma és a 
hatályban lévő érvényesítési 
mechanizmusok működése;

Or. en

Módosítás 374
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az (1) és 
(2) bekezdésben említett összesített 
adatokból statisztikákat készítenek az adott 

(3) A tagállamok az (1) és 
(2) bekezdésben említett összesített 
adatokból statisztikákat készítenek az adott 
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év december 31-én záruló naptári évre 
vonatkozóan, első alkalommal a [a 
végrehajtási intézkedések alkalmazása 
megkezdésének időpontja] követő teljes 
naptári évre vonatkozóan gyűjtött adatok 
alapján. A statisztikát minden évben, az 
adatgyűjtés évét követő naptári év 
március 31-ig, egy szabványos adatközlési 
formanyomtatvány segítségével be kell 
nyújtani a Bizottságnak.

év december 31-én záruló naptári évre 
vonatkozóan, első alkalommal 12 
hónappal a [a végrehajtási intézkedések 
alkalmazása megkezdésének időpontja] 
követő teljes naptári évre vonatkozóan 
gyűjtött adatok alapján. A statisztikát 
minden évben, az adatgyűjtés évét követő 
naptári év március 31-ig, egy szabványos 
adatközlési formanyomtatvány 
segítségével be kell nyújtani a 
Bizottságnak.

Or. ro

Módosítás 375
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság weboldalán nyilvános, 
ingyenes és felhasználóbarát módon 
központosítja a jelen cikk (1)–(3) 
bekezdésében meghatározott tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 376
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 30a

Jelentési kötelezettség

(1) Minden olyan, egy tagállamban 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi 
vagy mentesítési eljárásban részt vevő 
hitelező, amely egy másik tagállamban is 
működik, köteles jelenteni mindkét ország 
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illetékes hatóságának, igazgatási 
szervének vagy bíróságának, hogy az adott 
eljárás mikor indul.

(2) Az adós köteles beszámolni a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi 
vagy mentesítési eljárásban részt vevő 
igazgatási szervnek vagy bíróságnak a 
másik tagállamban vagy harmadik 
országban működő vállalkozásának 
tevékenységéről, annak volumenéről és a 
vállalkozás szerkezetéről.

Or. en

Módosítás 377
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv nem érinti az alábbi 
jogi aktusokat:

(1) Ez az irányelv nem érinti az alábbi 
jogi aktusokat, amelyek elsőbbséget 
élveznek a jelen irányelvvel szemben:

Or. en

Módosítás 378
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munkavállalóknak a munkaadó 
fizetésképtelensége esetén történő 
védelméről szóló 2008/94/EK irányelv

Or. en

Módosítás 379
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem érinti a 
98/59/EK, 2001/23/EK, 2002/14/EK, 
2008/94/EK és 2009/38/EK irányelvek 
által garantált munkavállalói jogokat.

(2) Ez az irányelv nem érinti a 
98/59/EK, 2001/23/EK, 2002/14/EK, 
2008/94/EK és 2009/38/EK irányelvek és 
az Európai Unió Alapjogi Chartája által
garantált munkavállalói jogokat.

Or. en

Módosítás 380
Heidi Hautala

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [a végrehajtási 
intézkedések alkalmazásának megkezdése 
után öt évvel], majd azt követően hétévente
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
alkalmazásáról, amelyben arra is kitér, 
hogy szükség van-e további intézkedésekre
a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi 
és a második esélyre vonatkozó jogi keret 
megszilárdítása és megerősítése 
érdekében.

A Bizottság legkésőbb [a végrehajtási 
intézkedések alkalmazásának megkezdése 
után három évvel], majd azt követően 
ötévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak ezen 
irányelv alkalmazásáról és hatásáról. Az 
értékelés alapján, ha célszerű, a Bizottság 
a jelen irányelv áttekintését követően 
jogalkotási javaslatot nyújt be, fontolóra 
véve további, a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és a második esélyre 
vonatkozó jogi keret megszilárdítását és 
harmonizálását szolgáló intézkedéseket, 
különösen az alábbi területeken: a) a 
fizetésképtelenségi eljárás megindításának 
feltételei; b) a fizetésképtelenség 
fogalmának közös meghatározása; c) a 
fizetésképtelenségi követelések 
rangsorolása; és d) megtámadási 
keresetek.

Or. en
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Módosítás 381
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [a végrehajtási 
intézkedések alkalmazásának megkezdése 
után öt évvel], majd azt követően hétévente 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
alkalmazásáról, amelyben arra is kitér, 
hogy szükség van-e további intézkedésekre
a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi 
és a második esélyre vonatkozó jogi keret 
megszilárdítása és megerősítése érdekében.

A Bizottság legkésőbb [a végrehajtási 
intézkedések alkalmazásának megkezdése 
után öt évvel], majd azt követően hétévente 
felülvizsgálja ennek az irányelvnek az 
alkalmazását, és lehetőség szerint új 
jogszabályokra irányuló javaslat 
kíséretében jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és 
a második esélyre vonatkozó jogi keret 
megszilárdítása és megerősítése érdekében. 
A felülvizsgálatnak nemcsak a tényleges 
visszafizetési arányra, hanem a 
fizetőképességre és az életképesség 
helyreállítására is összpontosítania kell. 
Ezenkívül külön figyelmet kell fordítania 
a kkv-kra gyakorolt hatásra.

Or. pt

Módosítás 382
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
[ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
két év múlva]-tól kezdve alkalmazzák, 
kivéve a IV. címet végrehajtó 
intézkedéseket, amelyek [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
múlva]-tól alkalmazandók.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
[ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
három év múlva]-tól kezdve alkalmazzák, 
kivéve a IV. címet végrehajtó 
intézkedéseket, amelyek [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év 
múlva]-tól alkalmazandók.
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