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Poprawka 86
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
wyeliminowanie przeszkód, które 
utrudniają korzystanie z podstawowych 
swobód, takich jak swoboda przepływu 
kapitału i swoboda przedsiębiorczości, oraz 
wynikają z różnic między krajowymi 
przepisami i postępowaniami w zakresie 
restrukturyzacji zapobiegawczej, upadłości 
i drugiej szansy. Niniejsza dyrektywa ma 
usunąć te przeszkody przez zapewnienie 
rentownym przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej dostępu do 
skutecznych krajowych ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im 
kontynuowanie działalności; zapewnienie 
uczciwym nadmiernie zadłużonym 
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
drugiej szansy po całkowitym umorzeniu 
długów po upływie odpowiedniego okresu; 
oraz poprawę skuteczności postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w 
zakresie umorzenia długów, a szczególnie 
skrócenie ich trwania.

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
wyeliminowanie przeszkód, które 
utrudniają korzystanie z podstawowych 
swobód, takich jak swoboda przepływu 
kapitału i swoboda przedsiębiorczości, oraz 
wynikają z różnic między krajowymi 
przepisami i postępowaniami w zakresie 
restrukturyzacji zapobiegawczej, upadłości 
i drugiej szansy. Niniejsza dyrektywa ma 
usunąć te przeszkody przez zapewnienie 
rentownym przedsiębiorstwom, jak 
również przedsiębiorcom osobiście 
odpowiedzialnym, znajdującym w trudnej 
sytuacji finansowej, dostępu do 
skutecznych krajowych ram prawnych 
dotyczących szybkiej restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im 
kontynuowanie działalności; zapewnienie 
uczciwym nadmiernie zadłużonym 
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
drugiej szansy po całkowitym umorzeniu 
długów po upływie odpowiedniego okresu, 
w którym przeprowadzili oni postępowanie 
upadłościowe; oraz poprawę skuteczności 
postępowań restrukturyzacyjnych, 
upadłościowych i w zakresie umorzenia 
długów, a szczególnie skrócenie ich 
trwania.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
wyeliminowanie przeszkód, które 
utrudniają korzystanie z podstawowych 
swobód, takich jak swoboda przepływu 
kapitału i swoboda przedsiębiorczości, oraz 
wynikają z różnic między krajowymi 
przepisami i postępowaniami w zakresie 
restrukturyzacji zapobiegawczej, upadłości 
i drugiej szansy. Niniejsza dyrektywa ma 
usunąć te przeszkody przez zapewnienie 
rentownym przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej dostępu do 
skutecznych krajowych ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im 
kontynuowanie działalności; zapewnienie 
uczciwym nadmiernie zadłużonym 
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
drugiej szansy po całkowitym umorzeniu 
długów po upływie odpowiedniego okresu; 
oraz poprawę skuteczności postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w 
zakresie umorzenia długów, a szczególnie 
skrócenie ich trwania.

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
wyeliminowanie przeszkód, które 
utrudniają korzystanie z podstawowych 
swobód, takich jak swoboda przepływu 
kapitału i swoboda przedsiębiorczości, oraz 
wynikają z różnic między krajowymi 
przepisami i postępowaniami w zakresie 
restrukturyzacji zapobiegawczej, upadłości 
i drugiej szansy. Nie naruszając 
podstawowych wolności i praw 
pracowników, niniejsza dyrektywa ma 
usunąć te przeszkody przez zapewnienie 
rentownym przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej dostępu do 
skutecznych krajowych ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im 
kontynuowanie działalności; zapewnienie 
uczciwym nadmiernie zadłużonym 
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
drugiej szansy po całkowitym umorzeniu 
długów po upływie odpowiedniego okresu; 
oraz poprawę skuteczności postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w 
zakresie umorzenia długów, a szczególnie 
skrócenie ich trwania.

Or. en

Poprawka 88
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
wyeliminowanie przeszkód, które 
utrudniają korzystanie z podstawowych 
swobód, takich jak swoboda przepływu 
kapitału i swoboda przedsiębiorczości, oraz 
wynikają z różnic między krajowymi 
przepisami i postępowaniami w zakresie 
restrukturyzacji zapobiegawczej, upadłości 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
przyczynienie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz wyeliminowanie przeszkód, które 
utrudniają korzystanie z podstawowych 
swobód, takich jak swoboda przepływu 
kapitału i swoboda przedsiębiorczości, oraz 
wynikają z różnic między krajowymi 
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i drugiej szansy. Niniejsza dyrektywa ma 
usunąć te przeszkody przez zapewnienie 
rentownym przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej dostępu do 
skutecznych krajowych ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im 
kontynuowanie działalności; zapewnienie 
uczciwym nadmiernie zadłużonym 
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
drugiej szansy po całkowitym umorzeniu 
długów po upływie odpowiedniego okresu; 
oraz poprawę skuteczności postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w 
zakresie umorzenia długów, a szczególnie 
skrócenie ich trwania.

przepisami i postępowaniami w zakresie 
restrukturyzacji zapobiegawczej, upadłości 
i drugiej szansy. Niniejsza dyrektywa ma 
usunąć te przeszkody przez zapewnienie 
rentownym przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej dostępu do 
skutecznych krajowych ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im 
kontynuowanie działalności; zapewnienie 
uczciwym nadmiernie zadłużonym 
przedsiębiorcom możliwości skorzystania z 
drugiej szansy po całkowitym umorzeniu 
długów po upływie odpowiedniego okresu 
oraz poprawę skuteczności postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w 
zakresie umorzenia długów, a szczególnie 
skrócenie ich trwania.

Or. pt

Poprawka 89
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Restrukturyzacja powinna 
umożliwić przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej kontynuowanie 
działalności w pełnym zakresie lub 
częściowo przez przedsiębiorstwo przez 
zmianę składu, warunków lub struktury 
aktywów i pasywów lub ich struktury 
kapitałowej, w tym sprzedaż aktywów lub 
części przedsiębiorstwa. Ramy prawne 
dotyczące restrukturyzacji zapobiegawczej 
powinny przede wszystkim umożliwić 
przedsiębiorstwom restrukturyzację na 
wczesnym etapie i uniknięcie upadłości. 
Ramy te powinny maksymalizować 
całkowitą wartość dla wierzycieli, 
właścicieli oraz dla całej gospodarki i 
zapobiegać niepotrzebnej utracie miejsc 
pracy, wiedzy i umiejętności. Powinny 

(2) Restrukturyzacja powinna 
umożliwić przedsiębiorstwom i 
przedsiębiorcom osobiście 
odpowiedzialnym, znajdującym się w 
trudnej sytuacji finansowej, 
kontynuowanie działalności w pełnym 
zakresie lub częściowo przez 
przedsiębiorstwo przez zmianę składu, 
warunków lub struktury aktywów i 
pasywów lub ich struktury kapitałowej, w 
tym sprzedaż aktywów lub części 
przedsiębiorstwa. Ramy prawne dotyczące 
restrukturyzacji zapobiegawczej powinny 
przede wszystkim umożliwić 
przedsiębiorstwom szybką restrukturyzację 
na wczesnym etapie i uniknięcie upadłości. 
Te ramy szybkiej restrukturyzacji 
zapobiegawczej powinny maksymalizować 
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także zapobiegać narastaniu kredytów 
zagrożonych. W procesie restrukturyzacji 
prawa wszystkich stron powinny być 
chronione. Jednocześnie nierentowne 
przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie 
należy jak najszybciej likwidować.

całkowitą wartość dla wierzycieli, 
właścicieli oraz dla całej gospodarki i 
zapobiegać niepotrzebnej utracie miejsc 
pracy, wiedzy i umiejętności. Powinny 
także zapobiegać narastaniu kredytów 
zagrożonych. W procesie restrukturyzacji 
prawa wszystkich stron powinny być 
chronione. Jednocześnie nierentowne 
przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie 
należy jak najszybciej likwidować. 
Istnienie określonych zapobiegawczych 
szybkich postępowań 
restrukturyzacyjnych zapewniałoby 
możliwość podjęcia działań, zanim 
przedsiębiorstwa nie będą dłużej zdolne 
wywiązywać się ze spłaty pożyczek. 
Przyczyniłoby się to do zmniejszenia 
ryzyka, że w okresie gorszej koniunktury 
kredyty staną się zagrożone, co 
ograniczyłoby związany z tym negatywny 
wpływ na sektor finansowy. Znaczący 
odsetek przedsiębiorstw i miejsc pracy 
można by uratować, gdyby we wszystkich 
państwach członkowskich, w których 
znajdują się siedziby tych przedsiębiorstw, 
ich aktywa lub wierzyciele tych 
przedsiębiorstw, istniały postępowania 
zapobiegawcze.

Or. ro

Poprawka 90
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Restrukturyzacja powinna 
umożliwić przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej kontynuowanie 
działalności w pełnym zakresie lub 
częściowo przez przedsiębiorstwo przez 
zmianę składu, warunków lub struktury 
aktywów i pasywów lub ich struktury 
kapitałowej, w tym sprzedaż aktywów lub 

(2) Restrukturyzacja powinna 
umożliwić przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej kontynuowanie 
działalności w pełnym zakresie lub 
częściowo przez przedsiębiorstwo przez 
zmianę składu, warunków lub struktury 
aktywów i pasywów lub ich struktury 
kapitałowej, w tym sprzedaż aktywów lub 
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części przedsiębiorstwa. Ramy prawne 
dotyczące restrukturyzacji zapobiegawczej 
powinny przede wszystkim umożliwić 
przedsiębiorstwom restrukturyzację na 
wczesnym etapie i uniknięcie upadłości. 
Ramy te powinny maksymalizować 
całkowitą wartość dla wierzycieli, 
właścicieli oraz dla całej gospodarki i 
zapobiegać niepotrzebnej utracie miejsc 
pracy, wiedzy i umiejętności. Powinny 
także zapobiegać narastaniu kredytów 
zagrożonych. W procesie restrukturyzacji 
prawa wszystkich stron powinny być 
chronione. Jednocześnie nierentowne 
przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie 
należy jak najszybciej likwidować.

części bądź całego przedsiębiorstwa. Ramy 
prawne dotyczące restrukturyzacji 
zapobiegawczej powinny przede 
wszystkim umożliwić przedsiębiorstwom 
restrukturyzację na wczesnym etapie i 
uniknięcie upadłości. Ramy te powinny 
zapobiegać niepotrzebnej utracie miejsc 
pracy, wiedzy i umiejętności oraz powinny 
maksymalizować całkowitą wartość dla 
wierzycieli w porównaniu z tym, co 
mogliby uzyskać w przypadku likwidacji 
aktywów, a także dla właścicieli oraz dla 
całej gospodarki. Powinny także 
zapobiegać narastaniu kredytów 
zagrożonych. W procesie restrukturyzacji 
prawa wszystkich stron powinny być 
chronione. Jednocześnie nierentowne 
przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie 
należy jak najszybciej likwidować.

Or. en

Poprawka 91
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Restrukturyzacja powinna 
umożliwić przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej kontynuowanie 
działalności w pełnym zakresie lub 
częściowo przez przedsiębiorstwo przez 
zmianę składu, warunków lub struktury 
aktywów i pasywów lub ich struktury 
kapitałowej, w tym sprzedaż aktywów lub 
części przedsiębiorstwa. Ramy prawne 
dotyczące restrukturyzacji zapobiegawczej 
powinny przede wszystkim umożliwić 
przedsiębiorstwom restrukturyzację na 
wczesnym etapie i uniknięcie upadłości. 
Ramy te powinny maksymalizować 
całkowitą wartość dla wierzycieli, 
właścicieli oraz dla całej gospodarki i 
zapobiegać niepotrzebnej utracie miejsc 

(2) Restrukturyzacja powinna 
umożliwić przedsiębiorstwom w trudnej 
sytuacji finansowej, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom,
kontynuowanie działalności w pełnym 
zakresie lub częściowo przez 
przedsiębiorstwo przez zmianę składu, 
warunków lub struktury aktywów i 
pasywów lub ich struktury kapitałowej, w 
tym sprzedaż aktywów lub części 
przedsiębiorstwa. Ramy prawne dotyczące 
restrukturyzacji zapobiegawczej powinny 
przede wszystkim umożliwić 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom,
restrukturyzację na wczesnym etapie i 
uniknięcie upadłości. Ramy te powinny 
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pracy, wiedzy i umiejętności. Powinny
także zapobiegać narastaniu kredytów 
zagrożonych. W procesie restrukturyzacji 
prawa wszystkich stron powinny być 
chronione. Jednocześnie nierentowne 
przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie 
należy jak najszybciej likwidować.

maksymalizować całkowitą wartość dla 
wierzycieli, właścicieli oraz dla całej 
gospodarki i zapobiegać niepotrzebnej 
utracie miejsc pracy, wiedzy i 
umiejętności. Powinny także zapobiegać 
narastaniu kredytów zagrożonych. W 
procesie restrukturyzacji prawa wszystkich 
stron powinny być chronione. Jednocześnie 
nierentowne przedsiębiorstwa bez szans na 
przetrwanie należy jak najszybciej 
likwidować.

Or. en

Poprawka 92
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Istnieją różnice między państwami 
członkowskimi, jeżeli chodzi o wybór 
postępowań, z których mogą skorzystać 
dłużnicy znajdujący się w trudnej sytuacji 
finansowej w celu przeprowadzenia 
restrukturyzacji prowadzonego 
przedsiębiorstwa. Niektóre państwa 
członkowskie oferują ograniczony wybór 
takich procedur, co oznacza, że 
restrukturyzacja jest możliwa jedynie na 
stosunkowo późnym etapie, w kontekście 
postępowań upadłościowych. W innych 
państwach członkowskich restrukturyzacja 
jest możliwa na wcześniejszym etapie, ale 
dostępne procedury mogłyby być bardziej 
skuteczne lub są bardzo sformalizowane, 
np. ograniczone jest korzystanie z 
postępowań pozasądowych. Analogicznie, 
przepisy krajowe umożliwiające 
przedsiębiorcom skorzystanie z tzw. 
drugiej szansy, w szczególności przez 
zapewnienie im umorzenia długów 
zaciągniętych w czasie prowadzenia 
działalności gospodarczej, różnią się 
między państwami członkowskimi pod 

(3) Istnieją różnice między państwami 
członkowskimi, jeżeli chodzi o wybór 
postępowań, z których mogą skorzystać 
dłużnicy znajdujący się w trudnej sytuacji 
finansowej w celu przeprowadzenia 
restrukturyzacji prowadzonego 
przedsiębiorstwa. Niektóre państwa 
członkowskie oferują ograniczony wybór 
takich procedur, co oznacza, że 
restrukturyzacja jest możliwa jedynie na 
stosunkowo późnym etapie, w kontekście 
postępowań upadłościowych. W innych 
państwach członkowskich restrukturyzacja 
jest możliwa na wcześniejszym etapie, ale 
dostępne procedury mogłyby być bardziej 
skuteczne lub są bardzo sformalizowane, 
np. ograniczone jest korzystanie z 
postępowań pozasądowych. Rozwiązania 
zapobiegawcze są coraz częściej 
stosowane we współczesnym prawie 
dotyczącym niewypłacalności. Obecnie 
faworyzuje się podejścia, które – w 
odróżnieniu od podejścia klasycznego 
polegającego na likwidacji 
przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej –
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względem długości okresu umorzenia oraz 
warunków jego uzyskania.

mają na celu jego przekształcenie lub 
przynajmniej ocalenie jego wciąż 
rentownych jednostek. Jest to godna 
pochwały praktyka, która często pomaga 
zachować miejsca pracy lub ograniczyć 
ich utratę. Analogicznie, przepisy krajowe 
umożliwiające przedsiębiorcom 
skorzystanie z tzw. drugiej szansy, w 
szczególności przez zapewnienie im 
umorzenia długów zaciągniętych w czasie 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
różnią się między państwami 
członkowskimi pod względem długości 
okresu umorzenia oraz warunków jego 
uzyskania.

Or. en

Poprawka 93
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Istnieją różnice między państwami 
członkowskimi, jeżeli chodzi o wybór 
postępowań, z których mogą skorzystać 
dłużnicy znajdujący się w trudnej sytuacji 
finansowej w celu przeprowadzenia 
restrukturyzacji prowadzonego 
przedsiębiorstwa. Niektóre państwa 
członkowskie oferują ograniczony wybór 
takich procedur, co oznacza, że 
restrukturyzacja jest możliwa jedynie na 
stosunkowo późnym etapie, w kontekście 
postępowań upadłościowych. W innych 
państwach członkowskich restrukturyzacja 
jest możliwa na wcześniejszym etapie, ale 
dostępne procedury mogłyby być bardziej 
skuteczne lub są bardzo sformalizowane, 
np. ograniczone jest korzystanie z 
postępowań pozasądowych. Analogicznie, 
przepisy krajowe umożliwiające 
przedsiębiorcom skorzystanie z tzw. 
drugiej szansy, w szczególności przez 

(3) Istnieją różnice między państwami 
członkowskimi, jeżeli chodzi o wybór 
postępowań, z których mogą skorzystać 
dłużnicy znajdujący się w trudnej sytuacji 
finansowej w celu przeprowadzenia 
restrukturyzacji prowadzonego 
przedsiębiorstwa. Niektóre państwa 
członkowskie oferują ograniczony wybór 
takich procedur, co oznacza, że 
restrukturyzacja jest możliwa jedynie na 
stosunkowo późnym etapie, w kontekście 
postępowań upadłościowych. W innych 
państwach członkowskich restrukturyzacja 
jest możliwa na wcześniejszym etapie, ale 
dostępne procedury mogłyby być bardziej 
skuteczne lub są bardzo sformalizowane, 
np. ograniczone jest korzystanie z 
postępowań pozasądowych. Analogicznie, 
przepisy krajowe umożliwiające 
przedsiębiorcom skorzystanie z tzw. 
drugiej szansy, w szczególności przez 
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zapewnienie im umorzenia długów 
zaciągniętych w czasie prowadzenia 
działalności gospodarczej, różnią się 
między państwami członkowskimi pod 
względem długości okresu umorzenia oraz 
warunków jego uzyskania.

zapewnienie im umorzenia długów 
zaciągniętych w czasie prowadzenia 
działalności gospodarczej, różnią się 
między państwami członkowskimi pod 
względem długości okresu umorzenia oraz 
warunków jego uzyskania. Ponadto 
stopień zaangażowania organów 
sądowych lub administracyjnych oraz 
zarządców ustanowionych przez te organy 
jest różnoraki: w niektórych państwach 
zaangażowanie jest minimalne, w innych 
– pełne.

Or. ro

Poprawka 94
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zbyt długie postępowania 
restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz w 
zakresie umarzania długów w kilku 
państwach członkowskich są ważnym
czynnikiem przyczyniającym się do 
niskich stóp odzysku i zniechęcającym 
inwestorów do prowadzenia działalności 
gospodarczej w jurysdykcjach, w których 
postępowania te mogą być zbyt 
długotrwałe.

(5) Ważnym czynnikiem 
przyczyniającym się do niskich stóp 
odzysku i zniechęcającym inwestorów do 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
jurysdykcjach, w których postępowania te 
mogą być zbyt długotrwałe, są zbyt długie 
postępowania restrukturyzacyjne, 
upadłościowe oraz w zakresie umarzania 
długów w kilku państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Przeformułowanie umożliwia lepsze dostosowanie do motywu 6.

Poprawka 95
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wszystkie te różnice przekładają 
się na dodatkowe koszty, na jakie narażeni 
są inwestorzy, kiedy oceniają ryzyko 
popadnięcia przez dłużników w trudną 
sytuację finansową w co najmniej jednym 
państwie członkowskim, oraz koszty 
związane z restrukturyzacją 
przedsiębiorstw, których zakłady, 
wierzyciele lub aktywa znajdują się w 
innych państwach członkowskich, czego 
bardzo ewidentnym przykładem jest 
restrukturyzacja międzynarodowych grup 
spółek. Wielu inwestorów wskazuje 
niepewność dotyczącą prawa 
upadłościowego lub ryzyko długotrwałego 
lub skomplikowanego postępowania 
upadłościowego w innym kraju jako 
główny powód decyzji o nieinwestowaniu 
lub nienawiązywaniu relacji biznesowych z 
kontrahentami poza własnym krajem.

(6) Wszystkie te różnice przekładają 
się na dodatkowe koszty, na jakie narażeni 
są inwestorzy, kiedy oceniają ryzyko 
popadnięcia przez dłużników w trudną 
sytuację finansową w co najmniej jednym 
państwie członkowskim, oraz koszty 
związane z restrukturyzacją 
przedsiębiorstw, których zakłady, 
wierzyciele lub aktywa znajdują się w 
innych państwach członkowskich, czego 
bardzo ewidentnym przykładem jest 
restrukturyzacja międzynarodowych grup 
spółek. Wielu inwestorów wskazuje 
niepewność dotyczącą prawa 
upadłościowego lub ryzyko długotrwałego 
lub skomplikowanego postępowania 
upadłościowego w innym kraju jako 
główny powód decyzji o nieinwestowaniu 
lub nienawiązywaniu relacji biznesowych z 
kontrahentami poza własnym krajem. Taka 
niepewność prawa zniechęca do inwestycji 
w warunkach transgranicznych, co 
zakłóca prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego.

Or. pt

Poprawka 96
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Różnice te prowadzą do 
niejednakowych warunków dostępu do 
kredytu oraz zróżnicowanych stóp odzysku 
w państwach członkowskich. Wysoki 
stopień harmonizacji w dziedzinie 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej szansy 
jest zatem niezbędny do dobrego 
funkcjonowania jednolitego rynku w ujęciu 

(7) Różnice te prowadzą do 
niejednakowych warunków dostępu do 
kredytu oraz zróżnicowanych stóp odzysku 
w państwach członkowskich. Wysoki 
stopień harmonizacji w dziedzinie 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej szansy 
jest zatem niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w
ujęciu ogólnym, a w szczególności do 
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ogólnym, a w szczególności do 
funkcjonowania unii rynków kapitałowych.

funkcjonowania unii rynków kapitałowych. 
Jednocześnie większy poziom 
harmonizacji przyczyniłby się jeszcze 
bardziej do wspólnego europejskiego 
ustawodawstwa w zakresie handlu.

Or. pt

Poprawka 97
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Różnice te prowadzą do 
niejednakowych warunków dostępu do 
kredytu oraz zróżnicowanych stóp odzysku 
w państwach członkowskich. Wysoki 
stopień harmonizacji w dziedzinie 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej 
szansy jest zatem niezbędny do dobrego 
funkcjonowania jednolitego rynku w 
ujęciu ogólnym, a w szczególności do 
funkcjonowania unii rynków 
kapitałowych.

(7) Różnice te prowadzą do 
niejednakowych warunków dostępu do 
kredytu oraz zróżnicowanych stóp odzysku 
w państwach członkowskich. W celu 
stworzenia skutecznej unii rynków 
kapitałowych i dobrze funkcjonującego 
rynku wewnętrznego konieczne jest 
zwiększenie harmonizacji w dziedzinie 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej 
szansy.

Or. en

Poprawka 98
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zwiększenie skuteczności 
postępowań restrukturyzacyjnych,
upadłościowych i procedur umorzenia 
długów, a szczególnie digitalizacja 
wszystkich procedur upadłościowych 
przyczynią się do skrócenia czasu trwania 
procedur i zwiększenia ich skuteczności, 
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co przełoży się na niższe koszty 
restrukturyzacji i wyższe stopy odzysku dla 
wierzycieli. Niniejsza dyrektywa ma w 
szczególności przyczynić się do 
zwiększenia inwestycji i możliwości 
tworzenia miejsc pracy na jednolitym 
rynku, ograniczenia niepotrzebnych 
likwidacji rentownych przedsiębiorstw, 
uniknięcia niepotrzebnej utraty miejsc 
pracy, ograniczenia narastania 
zagrożonych kredytów, ułatwienia 
restrukturyzacji transgranicznych oraz 
ograniczenia kosztów i zwiększenia 
możliwości rozpoczęcia na nowo 
działalności przez uczciwych 
przedsiębiorców.

Or. ro

Poprawka 99
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Powszechnie uznaje się, że każdą 
restrukturyzację, zwłaszcza mającą duże 
rozmiary i znaczny wpływ, należy wyjaśnić 
i uzasadnić zainteresowanym stronom, 
przedstawiając środki przewidziane w 
odniesieniu do celów i rozwiązań 
alternatywnych, uwzględniające pełne i 
właściwe zaangażowanie przedstawicieli 
pracowników na wszystkich szczeblach, 
przygotowanych z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby zapewnić 
zainteresowanym stronom możliwość 
przygotowania się do konsultacji przed 
podjęciem decyzji przez 
przedsiębiorstwo1a.

_________________

1a Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005. 
Informowanie pracowników i 
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konsultowanie się z nimi, przewidywania 
restrukturyzacji i zarządzania nimi

Or. en

Poprawka 100
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
odnieść zwłaszcza małe i średnie
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 
środkami na profesjonalne doradztwo, 
tym bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego 
podjęcia działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji i 
udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności.

(13) Małe przedsiębiorstwa nie 
posiadają zasobów niezbędnych do 
pokrycia znacznych kosztów 
restrukturyzacji i skorzystania z 
efektywniejszych postępowań 
restrukturyzacyjnych, które obowiązują w 
niektórych państwach członkowskich, 
dlatego też te ostatnie, stosując niniejszą 
dyrektywę, powinny brać pod uwagę 
wielkość przedsiębiorstwa i stosować 
rzeczywistą tolerancję wobec małych 
przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 101
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
odnieść zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają 
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 
środkami na profesjonalne doradztwo, 
tym bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego 
podjęcia działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji i 
udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności.

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
odnieść zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które stanowią 99 % 
wszystkich przedsiębiorstw w UE, 
ponieważ w ich przypadku 
prawdopodobieństwo postawienia w stan 
likwidacji zamiast poddania
restrukturyzacji jest nieproporcjonalnie 
wyższe, a ponoszone przez nie koszty 
procedur transgranicznych w porównaniu 
z procedurami wewnętrznymi są 
dwukrotnie wyższe od kosztów większych 
przedsiębiorstw. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szczególnie w sytuacji, 
gdy napotykają trudności finansowe, często 
nie dysponują zasobami niezbędnymi do 
sprostania znacznym kosztom 
restrukturyzacji i skorzystania z bardziej 
skutecznych procedur 
restrukturyzacyjnych w niektórych 
państwach członkowskich. Aby pomóc 
takim przedsiębiorstwom w 
restrukturyzacji przy niskich kosztach, 
należy opracować również na szczeblu 
krajowym modelowe plany restrukturyzacji 
i udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności. Biorąc pod 
uwagę ograniczone zasoby w zakresie 
zatrudniania profesjonalnych ekspertów 
należy stworzyć narzędzia wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego 
działania.

Or. pt

Poprawka 102
Daniel Buda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
odnieść zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają 
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 
środkami na profesjonalne doradztwo, tym 
bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego podjęcia 
działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji i 
udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności.

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
odnieść zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają 
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 
środkami na profesjonalne doradztwo, tym 
bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego podjęcia 
działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji 
uwzględniające w szczególności potrzeby i 
specyfikę małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz należy udostępnić je 
online. Korzystając z tych modelowych 
planów, dłużnicy powinni móc z łatwością
dostosowywać je do własnych potrzeb i 
specyfiki swojej działalności.

Or. ro

Poprawka 103
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
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odnieść zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają 
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 
środkami na profesjonalne doradztwo, 
tym bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego podjęcia 
działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji i 
udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności.

odnieść zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają 
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szczególnie w sytuacji, 
gdy napotykają trudności finansowe, a 
także przedstawiciele pracowników często 
nie dysponują środkami na profesjonalne 
doradztwo; należy zatem wprowadzić 
instrumenty wczesnego ostrzegania, które 
będą uprzedzać dłużników o konieczności 
pilnego podjęcia działań. Aby pomóc 
takim przedsiębiorstwom w 
przeprowadzeniu niskokosztowej 
restrukturyzacji, należy opracować na 
szczeblu krajowym modelowe plany 
restrukturyzacji i udostępnić je online. 
Korzystając z tych modelowych planów, 
dłużnicy powinni móc je dostosowywać do 
własnych potrzeb i specyfiki swojej 
działalności.

Or. en

Poprawka 104
Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Korzyści z bardziej spójnego 
podejścia na poziomie Unii powinny 
odnieść zwłaszcza małe i średnie
przedsiębiorstwa, ponieważ nie posiadają
one zasobów niezbędnych do pokrycia 
znacznych kosztów restrukturyzacji i 
skorzystania z efektywniejszych 
postępowań restrukturyzacyjnych, które 
obowiązują w niektórych państwach 
członkowskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 

(13) Małe przedsiębiorstwa nie 
posiadają zasobów niezbędnych do
pokrycia znacznych kosztów 
restrukturyzacji i skorzystania z 
efektywniejszych postępowań 
restrukturyzacyjnych, które obowiązują w 
niektórych państwach członkowskich, 
dlatego też te ostatnie, stosując niniejszą 
dyrektywę, powinny brać pod uwagę 
wielkość przedsiębiorstwa. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa często nie dysponują 
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środkami na profesjonalne doradztwo, tym 
bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego podjęcia 
działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji i 
udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności.

środkami na profesjonalne doradztwo, tym 
bardziej w sytuacji, gdy napotykają 
trudności finansowe; należy zatem 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania, które będą uprzedzać 
dłużników o konieczności pilnego podjęcia 
działań. Aby pomóc takim 
przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu 
niskokosztowej restrukturyzacji, należy 
opracować na szczeblu krajowym 
modelowe plany restrukturyzacji i 
udostępnić je online. Korzystając z tych 
modelowych planów, dłużnicy powinni 
móc je dostosowywać do własnych potrzeb 
i specyfiki swojej działalności.

Or. fr

Poprawka 105
Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Główni wierzyciele powinni w 
sposób konstruktywny współpracować z 
MŚP/bardzo małymi przedsiębiorstwami, 
które właśnie powstają albo mają 
trudności finansowe. Powinni np. z 
większą łatwością przyznawać 
nieoprocentowane lub bardzo nisko 
oprocentowane kredyty.

Or. fr

Poprawka 106
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(13a) Wierzyciele i pracownicy powinni 
mieć możliwość zaproponowania 
alternatywnego planu restrukturyzacji. 
Państwa członkowskie powinny określić 
warunki uprawniające je do 
przedstawienia takiego planu.

Or. en

Poprawka 107
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Państwa członkowskie, które 
posiadają ugruntowaną procedurę 
postępowania w przypadku nadmiernego 
zadłużenia gospodarstw domowych, 
powinny przewidzieć zastosowanie 
podobnych zasad wobec przedsiębiorstw 
mających trudności finansowe.

Or. fr

Poprawka 108
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Problem nadmiernego zadłużenia 
konsumentów ma duże znaczenie 
ekonomiczne i społeczne i jest ściśle 
powiązany ze zmniejszaniem nawisu 
długu. Często nie jest możliwe dokonanie 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy długami 
konsumenckimi przedsiębiorcy, a jego 
zobowiązaniami związanymi z 
prowadzeniem działalności. System drugiej 
szansy dla przedsiębiorców nie będzie 

(15) Problem nadmiernego zadłużenia 
konsumentów ma duże znaczenie 
ekonomiczne i społeczne i jest ściśle 
powiązany ze zmniejszaniem nawisu 
długu. Często nie jest możliwe dokonanie 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy długami 
konsumenckimi przedsiębiorcy, a jego 
zobowiązaniami związanymi z 
prowadzeniem działalności. System drugiej 
szansy dla przedsiębiorców nie będzie 
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działał skutecznie, jeżeli przedsiębiorca 
będzie musiał przechodzić odrębne 
postępowania (różniące się warunkami 
dostępu i długością okresu umorzenia), aby 
uwolnić się od długów osobistych 
związanych z prowadzeniem działalności i 
pozostałych długów osobistych. Państwa 
członkowskie powinny mieć w związku z 
tym możliwość stosowania przepisów 
dotyczących umorzenia długów także w 
stosunku do konsumentów, pomimo tego, 
że niniejsza dyrektywa nie zawiera 
wiążących przepisów dotyczących 
nadmiernego zadłużenia konsumentów.

działał skutecznie, jeżeli przedsiębiorca 
będzie musiał przechodzić odrębne 
postępowania (różniące się warunkami 
dostępu i długością okresu umorzenia), aby 
uwolnić się od długów osobistych 
związanych z prowadzeniem działalności i 
pozostałych długów osobistych. W 
związku z tym państwa członkowskie 
powinny określić przepisy dotyczące
umorzenia długów mające zastosowanie
do konsumentów.

Or. en

Poprawka 109
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Problem nadmiernego zadłużenia 
konsumentów ma duże znaczenie 
ekonomiczne i społeczne i jest ściśle 
powiązany ze zmniejszaniem nawisu 
długu. Często nie jest możliwe dokonanie 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy długami 
konsumenckimi przedsiębiorcy, a jego 
zobowiązaniami związanymi z 
prowadzeniem działalności. System drugiej 
szansy dla przedsiębiorców nie będzie 
działał skutecznie, jeżeli przedsiębiorca 
będzie musiał przechodzić odrębne 
postępowania (różniące się warunkami 
dostępu i długością okresu umorzenia), aby 
uwolnić się od długów osobistych 
związanych z prowadzeniem działalności i 
pozostałych długów osobistych. Państwa 
członkowskie powinny mieć w związku z 
tym możliwość stosowania przepisów 
dotyczących umorzenia długów także w 
stosunku do konsumentów, pomimo tego, 
że niniejsza dyrektywa nie zawiera 

(15) Problem nadmiernego zadłużenia 
konsumentów ma duże znaczenie 
ekonomiczne i społeczne i jest ściśle 
powiązany ze zmniejszaniem nawisu 
długu. Często nie jest możliwe dokonanie 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy długami 
konsumenckimi przedsiębiorcy, a jego 
zobowiązaniami związanymi z 
prowadzeniem działalności. System drugiej 
szansy dla przedsiębiorców nie będzie 
działał skutecznie, jeżeli przedsiębiorca 
będzie musiał przechodzić odrębne 
postępowania (różniące się warunkami 
dostępu i długością okresu umorzenia), aby 
uwolnić się od długów osobistych 
związanych z prowadzeniem działalności i 
pozostałych długów osobistych. Zaleca się 
państwom członkowskim w związku z 
tym, by jak najszybciej zaczęły stosować 
przepisy dotyczące umorzenia długów 
także w stosunku do konsumentów, 
pomimo tego, że niniejsza dyrektywa nie 
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wiążących przepisów dotyczących 
nadmiernego zadłużenia konsumentów.

zawiera wiążących przepisów dotyczących 
nadmiernego zadłużenia konsumentów.

Or. bg

Poprawka 110
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Problem nadmiernego zadłużenia 
konsumentów ma duże znaczenie 
ekonomiczne i społeczne i jest ściśle 
powiązany ze zmniejszaniem nawisu 
długu. Często nie jest możliwe dokonanie 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy długami 
konsumenckimi przedsiębiorcy, a jego 
zobowiązaniami związanymi z 
prowadzeniem działalności. System drugiej 
szansy dla przedsiębiorców nie będzie 
działał skutecznie, jeżeli przedsiębiorca 
będzie musiał przechodzić odrębne 
postępowania (różniące się warunkami
dostępu i długością okresu umorzenia), aby 
uwolnić się od długów osobistych 
związanych z prowadzeniem działalności i 
pozostałych długów osobistych. Państwa 
członkowskie powinny mieć w związku z 
tym możliwość stosowania przepisów 
dotyczących umorzenia długów także w 
stosunku do konsumentów, pomimo tego, 
że niniejsza dyrektywa nie zawiera 
wiążących przepisów dotyczących 
nadmiernego zadłużenia konsumentów.

(15) Problem nadmiernego zadłużenia 
konsumentów ma duże znaczenie 
ekonomiczne i społeczne i jest ściśle 
powiązany ze zmniejszaniem nawisu 
długu. Często nie jest możliwe dokonanie 
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy długami 
konsumenckimi przedsiębiorcy, a jego 
zobowiązaniami związanymi z 
prowadzeniem działalności. System drugiej 
szansy dla przedsiębiorców nie będzie 
działał skutecznie, jeżeli przedsiębiorca 
będzie musiał przechodzić odrębne 
postępowania (różniące się warunkami 
dostępu i długością okresu umorzenia), aby 
uwolnić się od długów osobistych 
związanych z prowadzeniem działalności i 
pozostałych długów osobistych. Państwa 
członkowskie powinny mieć w związku z 
tym możliwość stosowania przepisów 
dotyczących umorzenia długów także w 
stosunku do konsumentów i powinny 
ustanowić jednolite procedury dotyczące 
zarówno długów z działalności zawodowej, 
jak i długów prywatnych tej samej osoby.

Or. en

Poprawka 111
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W celu uzyskania większej jasności 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić badanie w celu określenia 
kluczowych wskaźników nadmiernego 
zadłużenia prywatnego. W świetle 
wyników tego badania państwa 
członkowskie i Komisja powinny przyjąć 
środki ustanawiające system wczesnego 
ostrzegania w odniesieniu do 
nadmiernego zadłużenia osób fizycznych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy 
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych obowiązków 
w zakresie rachunkowości i monitorowania 
oraz obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. 
Dostęp do publicznych, bezpłatnych i 
przyjaznych dla użytkownika informacji 
na temat procedur prawnych w zakresie 
restrukturyzacji i niewypłacalności jest 
pierwszym krokiem w kierunku 
zwiększania świadomości wśród 
dłużników i przedsiębiorców oraz 
unikania przypadków niewypłacalności.
Aby zachęcić do wczesnego podjęcia 
działań tych dłużników, którzy dopiero 
zaczynają doświadczać trudności 
finansowych, oraz umożliwić 
zainteresowanym pracownikom aktywny 
udział w procesie restrukturyzacji, należy 
przekazywać dłużnikom jasne informacje 
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krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

na temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy 
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych obowiązków 
w zakresie rachunkowości i monitorowania 
oraz obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

Or. en

Poprawka 113
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy 
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych obowiązków 

(16) Im szybciej dłużnicy i 
zainteresowani pracownicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe
przedsiębiorstw i odpowiednio reagować 
na nie, tym większe będą ich szanse na 
uniknięcie upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, oraz 
umożliwić zainteresowanym pracownikom 
aktywny udział w procesie 
restrukturyzacji, należy przekazywać 
dłużnikom jasne informacje na temat 
dostępnych zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych i wprowadzić 
instrumenty wczesnego ostrzegania. 
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w zakresie rachunkowości i monitorowania 
oraz obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

Ewentualne mechanizmy wczesnego 
ostrzegania powinny obejmować nałożenie 
na dłużnika lub zarządu dłużnika 
określonych obowiązków w zakresie 
rachunkowości i monitorowania oraz 
obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

Or. en

Poprawka 114
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych obowiązków 
w zakresie rachunkowości i monitorowania 
oraz obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualnym mechanizmom
wczesnego ostrzegania powinny 
towarzyszyć jasne i przejrzyste 
wyjaśnienia dotyczące ich charakteru i 
treści oraz powinny one przewidywać
nałożenie na dłużnika lub zarządu dłużnika 
określonych obowiązków w zakresie 
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tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

rachunkowości i monitorowania oraz 
obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

Or. ro

Poprawka 115
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy 
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych 
obowiązków w zakresie rachunkowości i 
monitorowania oraz obowiązki 
sprawozdawcze związane z umowami
kredytów i pożyczek. Oprócz tego należy 
wprowadzić na szczeblu krajowym zachęty 
lub obowiązki dla osób trzecich mających 
dostęp do informacji finansowych, takich 

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Należy w związku z tym 
ustanowić system wczesnego ostrzegania 
obejmujący takie wskaźniki jak 
powtarzające się opóźnienia przy zwykłych 
płatnościach, który to system powinien 
być monitorowany i nadzorowany przez,
na przykład, organy podatkowe i instytucje
zabezpieczenia społecznego, banki lub 
dostawców energii.
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jak księgowi, organy podatkowe lub 
organy ds. zabezpieczenia społecznego, 
aby osoby te sygnalizowały niekorzystne 
zmiany.

Or. en

Poprawka 116
Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy 
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych obowiązków 
w zakresie rachunkowości i monitorowania 
oraz obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
niekorzystne zmiany.

(16) Im szybciej dłużnicy będą w stanie 
wykrywać trudności finansowe i 
odpowiednio reagować na nie, tym 
większe będą ich szanse na uniknięcie 
upadłości albo – w przypadku 
przedsiębiorstw, które nieodwracalnie 
utraciły rentowność – tym łatwiej i 
sprawniej przebiegnie ich likwidacja. Aby 
zachęcić do wczesnego podjęcia działań 
tych dłużników, którzy dopiero zaczynają 
doświadczać trudności finansowych, 
należy przekazywać im jasne informacje na 
temat dostępnych zapobiegawczych 
postępowań restrukturyzacyjnych i 
wprowadzić instrumenty wczesnego 
ostrzegania. Ewentualne mechanizmy 
wczesnego ostrzegania powinny 
obejmować nałożenie na dłużnika lub 
zarządu dłużnika określonych obowiązków 
w zakresie rachunkowości i monitorowania 
oraz obowiązki sprawozdawcze związane z 
umowami kredytów i pożyczek. Oprócz 
tego należy wprowadzić na szczeblu 
krajowym zachęty lub obowiązki dla osób 
trzecich mających dostęp do informacji 
finansowych, takich jak księgowi, organy 
podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia 
społecznego, aby osoby te sygnalizowały 
dłużnikom niekorzystne zmiany.

Or. it
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Poprawka 117
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie usług doradztwa 
finansowego, które – w oparciu o zasady 
braku zysku i neutralności produktu 
finansowego oraz we współpracy z 
bankami i innymi odnośnymi 
zainteresowanymi stronami –
umożliwiłyby zapewnienie doradztwa 
finansowego dłużnikom lub zadłużonym 
przedsiębiorcom i pomogłyby im 
przezwyciężyć trudności finansowe na 
bardzo wczesnym etapie.

Or. en

Poprawka 118
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dłużnicy powinni dysponować 
ramami restrukturyzacji, które 
umożliwiałyby im uporanie się z 
trudnościami finansowymi na wczesnym 
etapie, kiedy można jeszcze zapobiec 
upadłości oraz zapewnić kontynuację 
działalności. Dłużnik powinien 
dysponować ramami restrukturyzacji, 
zanim stanie się niewypłacalny w 
rozumieniu prawa krajowego, tzn. zanim 
spełni warunki otwarcia zbiorowego 
postępowania upadłościowego, które 
zwykle wiąże się z całkowitym lub 
częściowym pozbawieniem dłużnika 

(17) Dłużnicy i uczciwi przedsiębiorcy 
powinni dysponować ramami 
restrukturyzacji, które umożliwiałyby im
skuteczne uporanie się z trudnościami 
finansowymi na wczesnym etapie, kiedy 
można jeszcze zapobiec upadłości oraz 
zapewnić kontynuację działalności. Ramy 
restrukturyzacji powinny gwarantować 
właściwą równowagę między interesami 
dłużników i wierzycieli i powinny być do 
dyspozycji, zanim dłużnik stanie się 
niewypłacalny w rozumieniu prawa 
krajowego, tzn. zanim spełni warunki 
otwarcia zbiorowego postępowania 
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zarządu majątkiem i powołaniem 
likwidatora. Testu rentowności nie należy 
zatem traktować jako warunku wstępnego 
rozpoczęcia negocjacji i wstrzymania 
czynności egzekucyjnych. Standardowym 
rozwiązaniem powinna być raczej ocena 
rentowności przez zainteresowanych 
wierzycieli, którzy podejmowaliby 
większościową decyzję w sprawie zgody 
na zmniejszenie sumy ich roszczeń. Aby 
jednak zapobiec nadużywaniu tego 
postępowania, trudności finansowe 
dłużnika powinny mieć taki charakter, aby 
zachodziło prawdopodobieństwo jego 
niewypłacalności, a plan restrukturyzacji 
powinien być w stanie jej zapobiec oraz 
zapewnić rentowność przedsiębiorstwa.

upadłościowego, które zwykle wiąże się z 
całkowitym lub częściowym 
pozbawieniem dłużnika zarządu majątkiem 
i powołaniem likwidatora. Testu 
rentowności nie należy zatem traktować 
jako warunku wstępnego rozpoczęcia 
negocjacji i wstrzymania czynności 
egzekucyjnych. Standardowym 
rozwiązaniem powinna być raczej ocena 
rentowności przez zainteresowanych 
wierzycieli, którzy podejmowaliby 
większościową decyzję w sprawie zgody 
na zmniejszenie sumy ich roszczeń. Aby 
jednak zapobiec nadużywaniu tego 
postępowania, trudności finansowe 
dłużnika powinny mieć taki charakter, aby 
zachodziło prawdopodobieństwo jego 
niewypłacalności, a plan restrukturyzacji 
powinien być w stanie jej zapobiec oraz 
zapewnić rentowność przedsiębiorstwa.

Or. ro

Poprawka 119
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zwiększyć skuteczność 
restrukturyzacji zapobiegawczej, skrócić 
jej okres i ograniczyć koszty, krajowe 
przepisy powinny obejmować elastyczne 
procedury ograniczające zaangażowanie 
organów sądowych lub administracyjnych 
do przypadków, gdy jest ono konieczne i 
proporcjonalne, aby chronić interesy 
wierzycieli oraz ewentualnych innych 
zainteresowanych stron. W celu 
zapobieżenia zbędnym kosztom i 
uwzględnienia faktu, że postępowanie to 
ma charakter uprzedzający, dłużnicy co 
do zasady powinni utrzymywać zarząd nad 
swoim majątkiem i w zakresie bieżącego 
prowadzenia działalności. Ustanowienie 

(18) Należy zapewnić pewien stopień 
nadzoru sprawowanego przez organy 
sądowe lub administracyjne, gdy wymaga 
tego ochrona prawnie uzasadnionych 
interesów wierzyciela lub wierzycieli, lub 
innych zainteresowanych stron. Sytuacja 
taka może zachodzić w szczególności 
wówczas, gdy organ sądowy lub 
administracyjny zdecydował o całkowitym 
wstrzymaniu czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku lub gdy wydaje 
się konieczne narzucenie planu 
restrukturyzacji grupom wierzycieli 
wyrażającym sprzeciw.
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zarządcy restrukturyzacyjnego, takiego 
jak mediator pomagający w negocjowaniu 
planu restrukturyzacji czy zarządca 
upadłościowy nadzorujący działania 
dłużnika, nie powinno być obowiązkowe w 
każdym przypadku – decyzja ta powinna 
być podejmowana w oparciu o 
okoliczności danej sprawy lub szczególne 
potrzeby dłużnika. Także rozpoczęcie 
restrukturyzacji nie musi zawsze wymagać 
orzeczenia sądowego – proces ten może 
mieć nieformalny charakter, o ile nie 
wpłynie to na prawa osób trzecich. Należy 
jednak zapewnić pewien stopień nadzoru, 
gdy wymaga tego ochrona prawnie 
uzasadnionych interesów wierzyciela lub 
wierzycieli, lub innych zainteresowanych 
stron. Sytuacja taka może zachodzić w 
szczególności wówczas, gdy organ sądowy 
lub administracyjny zdecydował o 
całkowitym wstrzymaniu czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku lub gdy wydaje się konieczne 
narzucenie planu restrukturyzacji grupom 
wierzycieli wyrażającym sprzeciw.

Or. en

Poprawka 120
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zwiększyć skuteczność 
restrukturyzacji zapobiegawczej, skrócić 
jej okres i ograniczyć koszty, krajowe 
przepisy powinny obejmować elastyczne 
procedury ograniczające zaangażowanie 
organów sądowych lub administracyjnych 
do przypadków, gdy jest ono konieczne i 
proporcjonalne, aby chronić interesy 
wierzycieli oraz ewentualnych innych 
zainteresowanych stron. W celu 
zapobieżenia zbędnym kosztom i 

(18) Aby zwiększyć skuteczność 
restrukturyzacji zapobiegawczej, skrócić 
jej okres i ograniczyć koszty, krajowe 
przepisy powinny obejmować elastyczne 
procedury ograniczające zaangażowanie 
organów sądowych lub administracyjnych 
do przypadków, gdy jest ono konieczne i
proporcjonalne, aby chronić interesy 
wierzycieli oraz ewentualnych innych 
zainteresowanych stron. W celu 
zapobieżenia zbędnym kosztom i 
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uwzględnienia faktu, że postępowanie to 
ma charakter uprzedzający, dłużnicy co do 
zasady powinni utrzymywać zarząd nad 
swoim majątkiem i w zakresie bieżącego 
prowadzenia działalności. Ustanowienie 
zarządcy restrukturyzacyjnego, takiego jak 
mediator pomagający w negocjowaniu 
planu restrukturyzacji czy zarządca 
upadłościowy nadzorujący działania 
dłużnika, nie powinno być obowiązkowe w 
każdym przypadku – decyzja ta powinna 
być podejmowana w oparciu o 
okoliczności danej sprawy lub szczególne 
potrzeby dłużnika. Także rozpoczęcie 
restrukturyzacji nie musi zawsze wymagać 
orzeczenia sądowego – proces ten może 
mieć nieformalny charakter, o ile nie 
wpłynie to na prawa osób trzecich. Należy 
jednak zapewnić pewien stopień nadzoru, 
gdy wymaga tego ochrona prawnie 
uzasadnionych interesów wierzyciela lub 
wierzycieli, lub innych zainteresowanych 
stron. Sytuacja taka może zachodzić w 
szczególności wówczas, gdy organ sądowy 
lub administracyjny zdecydował o 
całkowitym wstrzymaniu czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku lub gdy wydaje się konieczne 
narzucenie planu restrukturyzacji grupom 
wierzycieli wyrażającym sprzeciw.

uwzględnienia faktu, że postępowanie to 
ma charakter uprzedzający, dłużnicy co do 
zasady powinni utrzymywać zarząd nad 
swoim majątkiem i w zakresie bieżącego 
prowadzenia działalności. Państwa 
członkowskie mogą przewidzieć przypadki, 
w których ustanowienie zarządcy 
restrukturyzacyjnego, mediatora 
pomagającego w negocjowaniu planu 
restrukturyzacji czy zarządcy 
upadłościowego nadzorujący działania 
dłużnika, nie jest obowiązkowe.  Także 
rozpoczęcie restrukturyzacji nie musi 
zawsze wymagać orzeczenia sądowego –
proces ten może mieć nieformalny 
charakter, o ile nie wpłynie to na prawa 
osób trzecich. Należy jednak zapewnić 
pewien stopień nadzoru, gdy wymaga tego 
ochrona prawnie uzasadnionych interesów 
wierzyciela lub wierzycieli, lub innych 
zainteresowanych stron. Sytuacja taka 
może zachodzić w szczególności wówczas, 
gdy organ sądowy lub administracyjny 
zdecydował o całkowitym wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku lub gdy wydaje 
się konieczne narzucenie planu 
restrukturyzacji grupom wierzycieli 
wyrażającym sprzeciw.

Or. bg

Poprawka 121
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 

(19) Postanowienie organu sądowego 
o otwarciu procesu restrukturyzacyjnego 
powinno powodować tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku i powinno to 
także oznaczać zawieszenie obowiązku 



AM\1139445PL.docx 31/166 PE613.399v02-00

PL

prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika.
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż cztery miesiące. 
Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi pomiędzy prawami dłużnika a 
prawami wierzycieli wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno 
obejmować okres nie dłuższy niż cztery 
miesiące. Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

Or. bg
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Poprawka 122
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 
prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż cztery miesiące. 
Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 
prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż cztery miesiące. 
Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji i jego 
pomyślnej realizacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
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okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

Or. en

Poprawka 123
Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 
prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż cztery miesiące. 

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 
prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż cztery miesiące. 
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Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do osiemnastu miesięcy.

Or. it

Poprawka 124
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 

(19) Dłużnik powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do organu sądowego lub 
administracyjnego o tymczasowe 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
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indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 
prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż cztery miesiące. 
Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 

indywidualnym przypadku; wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno również 
prowadzić do zawieszenia obowiązku 
złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli takie 
działanie może mieć niekorzystny wpływ 
na negocjacje i osłabić szanse na 
restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. 
Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo może odnosić 
się tylko do wybranych wierzycieli. W celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy prawami dłużnika a prawami 
wierzycieli wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno obejmować okres 
nie dłuższy niż dwa miesiące. 
Skomplikowane postępowania 
restrukturyzacyjne mogą jednak wymagać 
więcej czasu. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że w takiej sytuacji organ 
sądowy lub administracyjny jest 
uprawniony do wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych, o 
ile istnieją dowody na to, że osiągnięto 
postępy w negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji, a wierzyciele nie są 
narażeni na niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie. W przypadku dalszego 
wydłużania tego okresu organ sądowy lub 
administracyjny powinien mieć pewność, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo 
przyjęcia planu restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić składanie 
wniosków o wydłużenie podstawowego 
okresu wstrzymania czynności 
egzekucyjnych z rozsądnym 
wyprzedzeniem, aby umożliwić organowi 
sądowemu lub administracyjnemu wydanie 
decyzji w odpowiednim terminie. Jeżeli 
organ sądowy lub administracyjny nie 
wyda decyzji w sprawie wydłużenia okresu 
wstrzymania czynności egzekucyjnych 
przed jego upływem, wstrzymanie 
czynności przestaje obowiązywać w dniu 
wygaśnięcia tego okresu. W interesie 
pewności prawa łączny okres wstrzymania 
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czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

czynności egzekucyjnych należy 
ograniczyć do dwunastu miesięcy.

Or. ro

Poprawka 125
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby chronić wierzycieli przed 
doznaniem szkody, nie należy wydawać 
decyzji o wstrzymaniu czynności 
egzekucyjnych, albo – gdy decyzja w tym 
zakresie została już wydana – nie powinno 
się go przedłużać albo należy je cofnąć, 
jeżeli stanowi ono niesprawiedliwe 
pokrzywdzenie wierzycieli. W celu 
ustalenia, czy doszło do niesprawiedliwego 
pokrzywdzenia wierzycieli, organ sądowy 
lub administracyjny może wziąć pod 
uwagę następujące kwestie: czy 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych 
będzie chronić całkowitą wartość masy 
sanacyjnej lub upadłościowej oraz czy 
dłużnik działa w złej wierze lub z 
zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli, lub 
generalnie działa wbrew uzasadnionym 
oczekiwaniom ogółu wierzycieli. Do 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia 
pojedynczego wierzyciela lub grupy 
wierzycieli dochodzi na przykład w 
sytuacji, gdy wskutek wstrzymania 
czynności egzekucyjnych wierzyciele mają 
znacznie mniejsze szanse na zaspokojenie 
swoich roszczeń niż gdyby nie 
postanowiono o takim wstrzymaniu, albo 
gdy jeden wierzyciel zostaje potraktowany 
gorzej niż pozostali wierzyciele będący w 
podobnej sytuacji.

(20) Aby chronić wierzycieli przed 
doznaniem szkody, każdy wierzyciel 
powinien mieć prawo złożenia wniosku o 
cofnięcie lub zawieszenie wstrzymania 
czynności egzekucyjnych, jeżeli stanowi 
ono jego niesprawiedliwe pokrzywdzenie. 
W celu ustalenia, czy doszło do 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia 
wierzyciela, organ sądowy lub 
administracyjny może wziąć pod uwagę 
następujące kwestie: czy wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych będzie chronić 
całkowitą wartość masy sanacyjnej lub 
upadłościowej oraz czy dłużnik działa w 
złej wierze lub z zamiarem pokrzywdzenia 
wierzycieli, lub generalnie działa wbrew 
uzasadnionym oczekiwaniom ogółu 
wierzycieli. Do niesprawiedliwego 
pokrzywdzenia pojedynczego wierzyciela 
lub grupy wierzycieli dochodzi na przykład 
w sytuacji, gdy wskutek wstrzymania 
czynności egzekucyjnych wierzyciele mają 
znacznie mniejsze szanse na zaspokojenie 
swoich roszczeń niż gdyby nie 
postanowiono o takim wstrzymaniu, albo 
gdy jeden wierzyciel zostaje potraktowany 
gorzej niż pozostali wierzyciele będący w 
podobnej sytuacji.

Or. bg
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Poprawka 126
Joëlle Bergeron
w imieniu grupy EFDD

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W przypadku gdy finansowanie 
instrumentu pracy – np. urządzenia 
eksploatacyjnego, pojazdów lub narzędzia 
pracy – odbywa się w drodze leasingu, w 
razie zarządu komisarycznego lub 
postępowania upadłościowego i jeżeli do 
instytucji finansowej wpłacono już 
przynajmniej połowę należnych rat, 
instytucja ta nie powinna mieć prawa 
odzyskania tego narzędzia pracy przed 
upływem rozsądnego terminu 
wynoszącego przynajmniej rok, co pozwoli 
dłużnikowi odzyskać wpłacone kwoty.

Or. fr

Poprawka 127
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu zapewnienia, aby 
zasadniczo podobne prawa były 
traktowane sprawiedliwie, a przyjmowanie 
planów restrukturyzacji nie powodowało 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia praw 
zainteresowanych stron, strony te powinny 
być traktowane jako odrębne grupy 
(spełniające kryteria tworzenia grup 
określone w przepisach krajowych). 
Należy wyznaczyć oddzielne grupy co 
najmniej dla wierzycieli zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Przepisy krajowe 
mogą stanowić, że zabezpieczone 
wierzytelności można podzielić na 

(25) W celu zapewnienia, aby 
zasadniczo podobne prawa były 
traktowane sprawiedliwie, a przyjmowanie 
planów restrukturyzacji nie powodowało 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia praw 
zainteresowanych stron, strony te powinny 
być traktowane jako odrębne grupy 
(spełniające kryteria tworzenia grup 
określone w przepisach krajowych). 
Należy wyznaczyć oddzielne grupy co 
najmniej dla wierzycieli zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Przepisy krajowe 
mogą stanowić, że zabezpieczone 
wierzytelności można podzielić na 
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zabezpieczone i niezabezpieczone w 
oparciu o wycenę zabezpieczenia. W 
prawie krajowy można również ustanowić 
przepisy szczegółowe wspierające 
tworzenie grup, gdy jest to korzystne dla 
wierzycieli niezdywersyfikowanych lub 
wymagających szczególnego traktowania z 
innych względów, takich jak pracownicy 
lub mali dostawcy. Prawo krajowe 
powinno jednak w każdym przypadku 
uwzględniać odpowiednio kwestie o 
szczególnym znaczeniu dla tworzenia grup, 
takie jak roszczenia stron powiązanych, i 
powinno obejmować przepisy dotyczące 
wierzytelności warunkowych i spornych. 
Organ sądowy lub administracyjny 
powinien zweryfikować tworzenie grup po 
przedłożeniu planu restrukturyzacji do 
zatwierdzenia, ale państwa członkowskie 
mogą również przewidzieć, że tworzenie 
grup jest weryfikowane przez ten organ na 
wcześniejszym etapie, jeżeli osoba 
proponująca plan zwróci się do niego 
wcześniej o wskazówki lub 
zweryfikowanie planu.

zabezpieczone i niezabezpieczone w 
oparciu o wycenę zabezpieczenia. Przepisy 
prawa krajowego powinny także stanowić, 
że pracownicy są częścią oddzielnej grupy 
i powinny zapewniać, aby grupa ta mogła 
korzystać z prawa pierwszeństwa. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
przepisy szczegółowe wspierające 
tworzenie grup, gdy jest to korzystne dla 
wierzycieli niezdywersyfikowanych lub 
wymagających szczególnego traktowania z 
innych względów, takich jak mali 
dostawcy. Prawo krajowe powinno jednak 
w każdym przypadku uwzględniać 
odpowiednio kwestie o szczególnym 
znaczeniu dla tworzenia grup, takie jak 
roszczenia stron powiązanych, i powinno 
obejmować przepisy dotyczące 
wierzytelności warunkowych i spornych. 
Organ sądowy lub administracyjny 
powinien zweryfikować tworzenie grup po 
przedłożeniu planu restrukturyzacji do 
zatwierdzenia, ale państwa członkowskie 
mogą również przewidzieć, że tworzenie 
grup jest weryfikowane przez ten organ na 
wcześniejszym etapie, jeżeli osoba 
proponująca plan zwróci się do niego 
wcześniej o wskazówki lub 
zweryfikowanie planu.

Or. en

Poprawka 128
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu zapewnienia, aby 
zasadniczo podobne prawa były 
traktowane sprawiedliwie, a przyjmowanie 
planów restrukturyzacji nie powodowało 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia praw 
zainteresowanych stron, strony te powinny 
być traktowane jako odrębne grupy 

(25) W celu zapewnienia, aby 
zasadniczo podobne prawa były 
traktowane sprawiedliwie, a przyjmowanie 
planów restrukturyzacji nie powodowało 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia praw 
zainteresowanych stron, strony te powinny 
być traktowane jako odrębne grupy 
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(spełniające kryteria tworzenia grup 
określone w przepisach krajowych). 
Należy wyznaczyć oddzielne grupy co 
najmniej dla wierzycieli zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Przepisy krajowe 
mogą stanowić, że zabezpieczone 
wierzytelności można podzielić na 
zabezpieczone i niezabezpieczone w 
oparciu o wycenę zabezpieczenia. W 
prawie krajowy można również ustanowić 
przepisy szczegółowe wspierające 
tworzenie grup, gdy jest to korzystne dla 
wierzycieli niezdywersyfikowanych lub 
wymagających szczególnego traktowania z 
innych względów, takich jak pracownicy 
lub mali dostawcy. Prawo krajowe 
powinno jednak w każdym przypadku 
uwzględniać odpowiednio kwestie o 
szczególnym znaczeniu dla tworzenia grup, 
takie jak roszczenia stron powiązanych, i 
powinno obejmować przepisy dotyczące 
wierzytelności warunkowych i spornych. 
Organ sądowy lub administracyjny 
powinien zweryfikować tworzenie grup po 
przedłożeniu planu restrukturyzacji do 
zatwierdzenia, ale państwa członkowskie 
mogą również przewidzieć, że tworzenie 
grup jest weryfikowane przez ten organ na 
wcześniejszym etapie, jeżeli osoba 
proponująca plan zwróci się do niego 
wcześniej o wskazówki lub 
zweryfikowanie planu.

(spełniające kryteria tworzenia grup 
określone w przepisach krajowych). 
Należy wyznaczyć oddzielne grupy dla 
wierzycieli zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych w przypadku objęcia 
ich planem restrukturyzacji. Przepisy 
krajowe mogą stanowić, że zabezpieczone 
wierzytelności można podzielić na 
zabezpieczone i niezabezpieczone w 
oparciu o wycenę zabezpieczenia. W 
prawie krajowy można również ustanowić 
przepisy szczegółowe wspierające 
tworzenie grup, gdy jest to korzystne dla 
wierzycieli niezdywersyfikowanych lub 
wymagających szczególnego traktowania z 
innych względów, takich jak pracownicy 
lub mali dostawcy. Prawo krajowe 
powinno jednak w każdym przypadku 
uwzględniać odpowiednio kwestie o 
szczególnym znaczeniu dla tworzenia grup, 
takie jak roszczenia stron powiązanych, i 
powinno obejmować przepisy dotyczące 
wierzytelności warunkowych i spornych. 
Organ sądowy lub administracyjny 
powinien zweryfikować tworzenie grup po 
przedłożeniu planu restrukturyzacji do 
zatwierdzenia, ale państwa członkowskie 
mogą również przewidzieć, że tworzenie 
grup jest weryfikowane przez ten organ na 
wcześniejszym etapie, jeżeli osoba 
proponująca plan zwróci się do niego 
wcześniej o wskazówki lub 
zweryfikowanie planu.

Or. en

Poprawka 129
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W prawie krajowym należy 
ustanowić wymagane większości, aby 
mniejszość zainteresowanych stron w 

(26) W prawie krajowym należy 
ustanowić wymagane większości, aby 
mniejszość zainteresowanych stron w 
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każdej grupie nie mogła blokować 
przyjęcia planu restrukturyzacji, który nie 
stanowi niesprawiedliwego pokrzywdzenia 
ich praw i interesów. Gdyby 
zabezpieczonych wierzycieli wyrażających 
sprzeciw nie obowiązywał wymóg 
uzyskania większości, przeprowadzenie 
wczesnej restrukturyzacji byłoby w wielu 
przypadkach niemożliwe, np. w sytuacji, 
gdy potrzebna jest restrukturyzacja 
finansowa, ale działalność 
przedsiębiorstwa jest generalnie rentowna. 
Aby prawo głosu stron w sprawie przyjęcia 
planów restrukturyzacji było 
proporcjonalne do praw, które im 
przysługują wobec przedsiębiorstwa, 
wymagana większość powinna być 
ustalana w każdej grupie na podstawie 
kwoty roszczeń wierzycieli lub wartości 
udziałów posiadanych przez udziałowców.

każdej grupie nie mogła blokować 
przyjęcia planu restrukturyzacji, który nie 
stanowi niesprawiedliwego pokrzywdzenia 
ich praw i interesów. Gdyby wierzycieli 
wyrażających sprzeciw nie obowiązywał 
wymóg uzyskania większości, 
przeprowadzenie wczesnej restrukturyzacji 
byłoby w wielu przypadkach niemożliwe, 
np. w sytuacji, gdy potrzebna jest 
restrukturyzacja finansowa, ale działalność 
przedsiębiorstwa jest generalnie rentowna. 
Aby prawo głosu stron w sprawie przyjęcia 
planów restrukturyzacji było 
proporcjonalne do praw, które im 
przysługują wobec przedsiębiorstwa, 
wymagana większość powinna być 
ustalana w każdej grupie na podstawie 
kwoty roszczeń wierzycieli lub wartości 
udziałów posiadanych przez udziałowców.

Or. en

Poprawka 130
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) O ile plan restrukturyzacji należy 
zawsze uznać za przyjęty, gdy poparła go 
wymagana większość w każdej grupie 
wierzycieli, na których ma on wpływ, plan 
restrukturyzacji, który nie znalazł takiego 
poparcia wymaganej większości w każdej 
grupie zainteresowanych wierzycieli, może 
mimo to zostać zatwierdzony przez organ 
sądowy lub administracyjny, pod 
warunkiem że popiera go co najmniej 
jedna grupa zainteresowanych wierzycieli 
i że plan ten nie stanowi 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia grup 
wierzycieli wyrażających sprzeciw 
(mechanizm zatwierdzenia planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy 

(28) O ile plan restrukturyzacji należy 
zawsze uznać za przyjęty, gdy poparła go 
wymagana większość w każdej grupie 
wierzycieli, na których ma on wpływ, plan 
restrukturyzacji, który nie znalazł takiego 
poparcia wymaganej większości w każdej 
grupie zainteresowanych wierzycieli, może 
mimo to zostać zatwierdzony przez organ 
sądowy lub administracyjny, pod 
warunkiem że popiera go większość grup 
zainteresowanych wierzycieli i że plan ten 
nie stanowi niesprawiedliwego 
pokrzywdzenia grup wierzycieli 
wyrażających sprzeciw (mechanizm 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji 
wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli). W 
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wierzycieli). W szczególności, plan 
powinien być zgodny z zasadą 
bezwzględnego pierwszeństwa, która 
wymaga wcześniejszego pełnego 
zaspokojenia grupy wierzycieli 
wyrażających sprzeciw, aby grupa mająca 
niższy stopień uprzywilejowania mogła 
otrzymać jakiekolwiek środki z podziału 
lub zachować jakiekolwiek udziały na 
mocy planu restrukturyzacji. Sumy, jakie 
zostaną rozdzielone pomiędzy wierzycieli 
w ramach restrukturyzacji, są ustalane na 
podstawie zasady bezwzględnego 
pierwszeństwa. W efekcie jej zastosowania 
żadna grupa wierzycieli nie może otrzymać 
ani zachować na mocy planu 
restrukturyzacji wartości gospodarczych 
ani świadczeń przekraczających pełną 
kwotę roszczeń lub udziałów posiadanych 
przez członków danej grupy. Zasada 
bezwzględnego pierwszeństwa umożliwia 
ustalenie – w relacji do struktury 
kapitałowej restrukturyzowanego 
przedsiębiorstwa – podziału sum, które 
wierzyciele mają otrzymać na podstawie 
planu restrukturyzacji, na podstawie 
wartości przedsiębiorstwa kontynuującego 
działalność.

szczególności, plan powinien być zgodny z 
zasadą bezwzględnego pierwszeństwa, 
która wymaga wcześniejszego pełnego 
zaspokojenia grupy wierzycieli 
wyrażających sprzeciw, aby grupa mająca 
niższy stopień uprzywilejowania mogła 
otrzymać jakiekolwiek środki z podziału 
lub zachować jakiekolwiek udziały na 
mocy planu restrukturyzacji. Sumy, jakie 
zostaną rozdzielone pomiędzy wierzycieli 
w ramach restrukturyzacji, są ustalane na 
podstawie zasady bezwzględnego 
pierwszeństwa. W efekcie jej zastosowania 
żadna grupa wierzycieli nie może otrzymać 
ani zachować na mocy planu 
restrukturyzacji wartości gospodarczych 
ani świadczeń przekraczających pełną 
kwotę roszczeń lub udziałów posiadanych 
przez członków danej grupy. Zasada 
bezwzględnego pierwszeństwa umożliwia 
ustalenie – w relacji do struktury 
kapitałowej restrukturyzowanego 
przedsiębiorstwa – podziału sum, które 
wierzyciele mają otrzymać na podstawie 
planu restrukturyzacji, na podstawie 
wartości przedsiębiorstwa kontynuującego 
działalność. W przypadku wierzycieli 
poszanowanie zasady bezwzględnego 
pierwszeństwa jest gwarantowane przez 
zaangażowanie organu sadowego lub 
administracyjnego. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o zmianie 
minimalnej liczby grup wymaganych do 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji, o ile 
ta minimalna liczba reprezentuje 
większość grup.

Or. ro

Poprawka 131
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(29) Bez uszczerbku dla ochrony 
uzasadnionych interesów wspólników, 
akcjonariuszy lub innych udziałowców, 
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby wspólnicy lub akcjonariusze nie mogli 
w sposób nieuzasadniony blokować 
przyjęcia planów restrukturyzacji, które 
przywróciłyby dłużnikowi rentowność. 
Przyjęcie planu restrukturyzacji nie 
powinno być na przykład zależne od zgody 
udziałowców, którzy na podstawie wyceny 
przedsiębiorstwa nie otrzymaliby żadnych 
płatności ani innych świadczeń, gdyby 
zastosowano normalną kolejność 
zaspokajania w postępowaniu 
likwidacyjnym. Państwa członkowskie 
mogą stosować różne środki w celu 
osiągnięcia tego celu, na przykład mogą 
nie przyznać udziałowcom prawa głosu w 
sprawie planu restrukturyzacji. Jeżeli 
jednak udziałowcom przysługuje prawo 
głosu w sprawie planu restrukturyzacji, 
organ sądowy lub administracyjny 
powinien móc zatwierdzić ten plan 
pomimo sprzeciwu grupy lub grup 
udziałowców za pomocą mechanizmu 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji 
wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli. W 
przypadku gdy istnieją różne rodzaje akcji 
lub udziałów, z którymi wiążą się różne 
prawa, potrzebna może być większa liczba 
grup udziałowców. Restrukturyzacja na 
takich warunkach może nie być 
interesująca dla udziałowców w małych i 
średnich przedsiębiorstwach, którzy nie są 
zwykłymi inwestorami, ale właścicielami 
przedsiębiorstwa i wnoszą w nie 
dodatkowy wkład, np. doświadczenie w 
zarządzaniu. Z tego względu mechanizm 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji 
wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli nie 
powinien być obowiązkowy dla osoby 
proponującej plan.

(29) Bez uszczerbku dla ochrony 
uzasadnionych interesów wspólników, 
akcjonariuszy lub innych udziałowców, 
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby wspólnicy lub akcjonariusze nie mogli 
w sposób nieuzasadniony blokować 
przyjęcia planów restrukturyzacji, które 
przywróciłyby dłużnikowi rentowność lub 
umożliwiłyby prowadzenie jego rentownej 
części działalności innemu 
przedsiębiorstwu po jej przejęciu. 
Przyjęcie planu restrukturyzacji nie 
powinno być na przykład zależne od zgody 
udziałowców, którzy na podstawie wyceny 
przedsiębiorstwa nie otrzymaliby żadnych 
płatności ani innych świadczeń, gdyby 
zastosowano normalną kolejność 
zaspokajania w postępowaniu 
likwidacyjnym. Państwa członkowskie 
mogą stosować różne środki w celu 
osiągnięcia tego celu, na przykład mogą 
nie przyznać udziałowcom prawa głosu w 
sprawie planu restrukturyzacji. Jeżeli 
jednak udziałowcom przysługuje prawo 
głosu w sprawie planu restrukturyzacji, 
organ sądowy lub administracyjny 
powinien móc zatwierdzić ten plan 
pomimo sprzeciwu grupy lub grup 
udziałowców za pomocą mechanizmu 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji 
wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli. W 
przypadku gdy istnieją różne rodzaje akcji 
lub udziałów, z którymi wiążą się różne 
prawa, potrzebna może być większa liczba 
grup udziałowców. Restrukturyzacja na 
takich warunkach może nie być 
interesująca dla udziałowców w małych i 
średnich przedsiębiorstwach, którzy nie są 
zwykłymi inwestorami, ale właścicielami 
przedsiębiorstwa i wnoszą w nie 
dodatkowy wkład, np. doświadczenie w 
zarządzaniu. Z tego względu mechanizm 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji 
wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli nie 
powinien być obowiązkowy dla osoby 
proponującej plan.

Or. en
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Poprawka 132
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Powodzenie planu restrukturyzacji 
może często zależeć od dostępności 
zasobów finansowych, najpierw na 
pokrycie kosztów operacyjnych 
przedsiębiorstwa podczas negocjowania 
restrukturyzacji, a następnie na wdrożenie 
planu restrukturyzacji po jego 
zatwierdzeniu. Nowe finansowanie lub 
finansowanie przejściowe nie powinno 
zatem podlegać zaskarżeniu w drodze 
pozwu o uznanie takiego finansowania za 
bezskuteczne jako czynności dokonanej z 
pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli w 
kontekście późniejszego postępowania 
upadłościowego. Przepisy krajowego 
prawa upadłościowego, które przewidują 
składanie pozwów o uznanie czynności za 
bezskuteczną, o ile – i kiedy – dojdzie 
ostatecznie do niewypłacalności dłużnika, 
albo nakładają na dostawców nowego 
finansowania sankcje cywilne, 
administracyjne lub karne za udzielanie 
pożyczek lub kredytów dłużnikom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej, mogą pozbawiać dłużników 
środków finansowych koniecznych do 
zapewnienia powodzenia negocjacji w 
sprawie planu restrukturyzacji i jego 
pomyślnego wprowadzenia w życie. W 
przeciwieństwie do nowego finansowania, 
które powinno być zatwierdzone przez 
organ sądowy lub administracyjny w 
ramach planu restrukturyzacji, w 
momencie udostępniania finansowania 
przejściowego strony nie wiedzą jeszcze, 
czy plan zostanie ostatecznie zatwierdzony. 
Ograniczenie ochrony finansowania 
przejściowego tylko do sytuacji, gdy plan 
został już przyjęty przez wierzycieli albo 

(31) Powodzenie planu restrukturyzacji 
może często zależeć od dostępności 
zasobów finansowych, najpierw na 
pokrycie kosztów operacyjnych 
przedsiębiorstwa podczas negocjowania 
restrukturyzacji, a następnie na wdrożenie 
planu restrukturyzacji po jego 
zatwierdzeniu. Nowe finansowanie lub 
finansowanie przejściowe nie powinno 
zatem podlegać zaskarżeniu w drodze 
pozwu o uznanie takiego finansowania za 
bezskuteczne jako czynności dokonanej z 
pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli w 
kontekście późniejszego postępowania 
upadłościowego. Przepisy krajowego 
prawa upadłościowego, które przewidują 
składanie pozwów o uznanie czynności za 
bezskuteczną, o ile – i kiedy – dojdzie 
ostatecznie do niewypłacalności dłużnika, 
albo nakładają na dostawców nowego 
finansowania sankcje cywilne, 
administracyjne lub karne za udzielanie 
pożyczek lub kredytów dłużnikom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej, mogą pozbawiać dłużników 
środków finansowych koniecznych do 
zapewnienia powodzenia negocjacji w 
sprawie planu restrukturyzacji i jego 
pomyślnego wprowadzenia w życie. W 
przeciwieństwie do nowego finansowania, 
które powinno być zatwierdzone przez 
organ sądowy lub administracyjny w 
ramach planu restrukturyzacji, w 
momencie udostępniania finansowania 
przejściowego strony nie wiedzą jeszcze, 
czy plan zostanie ostatecznie zatwierdzony. 
Ograniczenie ochrony finansowania 
przejściowego tylko do sytuacji, gdy plan 
został już przyjęty przez wierzycieli albo 
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zatwierdzony przez organ sądowy lub 
administracyjny, zniechęcałoby do 
dostarczania finansowania przejściowego. 
Aby zapobiec potencjalnym nadużyciom, 
ochroną powinno być objęte tylko takie 
finansowanie, które jest rzeczywiście i 
natychmiastowo konieczne, aby umożliwić 
kontynuowanie działalności 
przedsiębiorstwa dłużnika lub jego 
przetrwanie, albo by utrzymać lub 
zwiększyć wartość tego przedsiębiorstwa 
w okresie poprzedzającym zatwierdzenie 
planu. Ochrona przed pozwami o uznanie 
czynności za bezskuteczną i ochrona przed 
odpowiedzialnością osobistą stanowią 
minimalne gwarancje, które powinny objąć 
finansowanie przejściowe i nowe 
finansowanie. Skłonienie nowych 
kredytodawców lub pożyczkodawców do 
podejmowania zwiększonego ryzyka, jakie 
wiąże się z inwestycjami w rentowne 
przedsiębiorstwo będące dłużnikiem 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej, może jednak wymagać 
dodatkowych zachęt, takich jak np. 
przyznanie temu finansowaniu wyższej 
kolejności zaspokojenia w postępowaniu 
upadłościowym – co najmniej przed 
wierzytelnościami niezabezpieczonymi.

zatwierdzony przez organ sądowy lub 
administracyjny, zniechęcałoby do 
dostarczania finansowania przejściowego. 
Aby zapobiec potencjalnym nadużyciom,
ochroną powinno być objęte tylko takie 
finansowanie, które jest rzeczywiście i 
natychmiastowo konieczne, aby umożliwić 
kontynuowanie działalności 
przedsiębiorstwa dłużnika lub jego 
przetrwanie, albo by utrzymać lub 
zwiększyć wartość tego przedsiębiorstwa 
w okresie poprzedzającym zatwierdzenie 
planu. Ochrona przed pozwami o uznanie 
czynności za bezskuteczną i ochrona przed 
odpowiedzialnością osobistą stanowią 
minimalne gwarancje, które powinny objąć 
finansowanie przejściowe i nowe 
finansowanie.

Or. en

Poprawka 133
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Zainteresowane strony, na które 
wpływa plan restrukturyzacji, powinny 
mieć możliwość wniesienia odwołania od 
decyzji w sprawie zatwierdzenia tego 
planu. W celu zapewnienia skuteczności 
planu restrukturyzacji, zmniejszenia 
niepewności i zapobiegania 

(32) Zainteresowane strony, na które 
wpływa plan restrukturyzacji, powinny 
mieć możliwość wniesienia odwołania od 
decyzji w sprawie zatwierdzenia tego 
planu. W celu zapewnienia skuteczności 
planu restrukturyzacji, zmniejszenia 
niepewności i zapobiegania 
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nieuzasadnionym opóźnieniom, wniesienie 
odwołania nie powinno jednak prowadzić 
do zawieszenia realizacji planu. W 
przypadku stwierdzenia, że wskutek 
wprowadzenia planu sytuacja wierzycieli 
mniejszościowych pogorszyła się w sposób 
nieuzasadniony, państwa członkowskie 
powinny rozważyć – jako alternatywę 
wobec odrzucenia planu – odszkodowanie 
dla takich pokrzywdzonych, wyrażających 
sprzeciw wierzycieli, które byłoby 
wypłacane przez dłużnika lub wierzycieli 
głosujących za planem restrukturyzacji.

nieuzasadnionym opóźnieniom, wniesienie 
odwołania nie powinno jednak prowadzić 
do zawieszenia realizacji planu. W 
przypadku stwierdzenia, że wskutek 
wprowadzenia planu sytuacja wierzycieli 
mniejszościowych pogorszyła się w sposób 
nieuzasadniony, państwa członkowskie 
powinny rozważyć – jako alternatywę 
wobec odrzucenia planu – odszkodowanie 
dla takich pokrzywdzonych, wyrażających 
sprzeciw wierzycieli, które byłoby 
wypłacane przez dłużnika lub wierzycieli 
głosujących za planem restrukturyzacji, z 
wyjątkiem grupy pracowników.

Or. en

Poprawka 134
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Pracownicy powinni być objęci 
pełną ochroną prawną przez cały okres 
trwania zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych dyrektywą Rady 
98/59/WE68, dyrektywą Rady 
2001/23/WE69, dyrektywą 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady70, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE71 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/38/WE72. Obowiązki w zakresie 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, które 
przewidziano w prawie krajowym 
wdrażającym powyższe dyrektywy, 
pozostają nienaruszone. Dotyczy to m.in. 
obowiązków informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawie decyzji 
o skorzystaniu z ram restrukturyzacji 

(34) Pracownicy powinni być objęci 
pełną ochroną prawną przez cały okres 
trwania zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych dyrektywą Rady 
98/59/WE68, dyrektywą Rady 
2001/23/WE69, dyrektywą 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady70, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE71 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/38/WE72. Obowiązki w zakresie 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, które 
przewidziano w prawie krajowym 
wdrażającym powyższe dyrektywy, 
pozostają nienaruszone. Dotyczy to m.in. 
obowiązków informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawie decyzji 
o skorzystaniu z ram restrukturyzacji 
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zapobiegawczej zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE. Ze względu na potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony pracowników państwa 
członkowskie powinny zasadniczo 
umożliwić pracownikom dochodzenie ich 
niezaspokojonych roszczeń (w rozumieniu 
definicji w dyrektywie 2008/94/WE)
pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych, niezależnie od 
tego, czy powstały one przed wydaniem tej
decyzji, czy po jej wydaniu. Wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno być 
dopuszczalne tylko w odniesieniu do takich 
kwot i na taki okres, w jakim spłata takich 
wierzytelności jest skutecznie 
gwarantowana innymi środkami na mocy 
prawa krajowego. Jeżeli zakres ochrony 
gwarantującej na mocy dyrektywy 
2008/94/WE spłatę niezaspokojonych 
roszczeń pracowników obejmuje w 
państwach członkowskich zapobiegawcze 
postępowania restrukturyzacyjne 
ustanowione niniejszą dyrektywą, 
wyłączenie roszczeń pracowników spod 
wstrzymania czynności egzekucyjnych nie 
jest uzasadnione w zakresie, w jakim 
chroni je ta gwarancja. W przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje ograniczenia 
odpowiedzialności instytucji gwarancyjnej 
dotyczące okresu gwarancji lub wysokości 
kwot wypłacanych pracownikom, 
pracownicy powinni mieć możliwość 
dochodzenia od pracodawcy pozostałej 
części swoich niezaspokojonych roszczeń 
nawet w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych.

zapobiegawczej zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE. Ze względu na potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony pracowników państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane 
do umożliwienia pracownikom 
dochodzenia ich niezaspokojonych 
roszczeń pomimo wydania decyzji o 
wstrzymaniu czynności egzekucyjnych, 
niezależnie od tego, czy powstały one 
przed wydaniem tej decyzji, czy po jej 
wydaniu. Wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych powinno być dopuszczalne 
tylko w odniesieniu do takich kwot i na 
taki okres, w jakim spłata takich 
wierzytelności jest skutecznie 
gwarantowana na tym samym poziomie 
innymi środkami na mocy prawa 
krajowego. W przypadku gdy prawo 
krajowe przewiduje ograniczenia 
odpowiedzialności instytucji gwarancyjnej 
dotyczące okresu gwarancji lub wysokości 
kwot wypłacanych pracownikom, 
pracownicy powinni mieć możliwość 
dochodzenia od pracodawcy pozostałej 
części swoich niezaspokojonych roszczeń 
nawet w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych.

_________________ _________________

68 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych 
(Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

68 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych 
(Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

69 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 

69 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
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przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

70 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 
23.3.2002, s. 29.

70 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 
23.3.2002, s. 29.

71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, 
Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 36.

71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, 
Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 36.

72 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

72 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wstrzymanie czynności egzekucyjnych odnosi się do planu restrukturyzacji, a nie do 
postępowania w sprawie niewypłacalności, dochodzenie niezaspokojonych roszczeń przez 
pracowników pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych powinno być 
zapewnione w bardziej spójny sposób niż w sposób przewidziany w dyrektywie 2008/94/WE.

Poprawka 135
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Pracownicy powinni być objęci 
pełną ochroną prawną przez cały okres 
trwania zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa pozostaje bez 

(34) Pracownicy powinni być objęci 
pełną ochroną prawną przez cały okres 
trwania zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych i nie można pod 
żadnym względem ograniczać ich prawa 
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uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych dyrektywą Rady 
98/59/WE68, dyrektywą Rady 
2001/23/WE69, dyrektywą 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady70, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE71 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/38/WE72. Obowiązki w zakresie 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, które 
przewidziano w prawie krajowym 
wdrażającym powyższe dyrektywy, 
pozostają nienaruszone. Dotyczy to m.in. 
obowiązków informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawie decyzji 
o skorzystaniu z ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE. Ze względu na potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony pracowników państwa 
członkowskie powinny zasadniczo 
umożliwić pracownikom dochodzenie ich 
niezaspokojonych roszczeń (w rozumieniu 
definicji w dyrektywie 2008/94/WE) 
pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych, niezależnie od 
tego, czy powstały one przed wydaniem tej 
decyzji, czy po jej wydaniu. Wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno być 
dopuszczalne tylko w odniesieniu do takich 
kwot i na taki okres, w jakim spłata takich 
wierzytelności jest skutecznie 
gwarantowana innymi środkami na mocy 
prawa krajowego. Jeżeli zakres ochrony 
gwarantującej na mocy dyrektywy 
2008/94/WE spłatę niezaspokojonych 
roszczeń pracowników obejmuje w 
państwach członkowskich zapobiegawcze 
postępowania restrukturyzacyjne 
ustanowione niniejszą dyrektywą, 
wyłączenie roszczeń pracowników spod 
wstrzymania czynności egzekucyjnych nie 
jest uzasadnione w zakresie, w jakim 
chroni je ta gwarancja. W przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje ograniczenia 
odpowiedzialności instytucji gwarancyjnej 
dotyczące okresu gwarancji lub wysokości 
kwot wypłacanych pracownikom, 

do informacji. W szczególności, niniejsza 
dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla 
praw pracowniczych gwarantowanych 
dyrektywą Rady 98/59/WE68, dyrektywą 
Rady 2001/23/WE69, dyrektywą 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady70, dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/94/WE71 oraz 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/38/WE72. Obowiązki w 
zakresie informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, które 
przewidziano w prawie krajowym 
wdrażającym powyższe dyrektywy, 
pozostają nienaruszone. Dotyczy to m.in. 
obowiązków informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawie decyzji 
o skorzystaniu z ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE. Ze względu na potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony pracowników państwa 
członkowskie powinny zasadniczo 
umożliwić pracownikom dochodzenie ich 
niezaspokojonych roszczeń (w rozumieniu 
definicji w dyrektywie 2008/94/WE) 
pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych, niezależnie od 
tego, czy powstały one przed wydaniem tej 
decyzji, czy po jej wydaniu. Wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno być 
dopuszczalne tylko w odniesieniu do takich 
kwot i na taki okres, w jakim spłata takich 
wierzytelności jest skutecznie 
gwarantowana innymi środkami na mocy 
prawa krajowego. Jeżeli zakres ochrony 
gwarantującej na mocy dyrektywy 
2008/94/WE spłatę niezaspokojonych 
roszczeń pracowników obejmuje w 
państwach członkowskich zapobiegawcze 
postępowania restrukturyzacyjne 
ustanowione niniejszą dyrektywą, 
wyłączenie roszczeń pracowników spod 
wstrzymania czynności egzekucyjnych nie 
jest uzasadnione w zakresie, w jakim 
chroni je ta gwarancja. W przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje ograniczenia 
odpowiedzialności instytucji gwarancyjnej 
dotyczące okresu gwarancji lub wysokości 
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pracownicy powinni mieć możliwość 
dochodzenia od pracodawcy pozostałej 
części swoich niezaspokojonych roszczeń 
nawet w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych.

kwot wypłacanych pracownikom, 
pracownicy powinni mieć możliwość 
dochodzenia od pracodawcy pozostałej 
części swoich niezaspokojonych roszczeń 
nawet w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych.

_________________ _________________

68 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych 
(Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

68 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych 
(Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

69 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

69 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

70 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 
23.3.2002, s. 29.

70 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 
23.3.2002, s. 29.

71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, 
Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 36.

71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, 
Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 36.

72 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

72 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

Or. ro

Poprawka 136
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Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Pracownicy powinni być objęci 
pełną ochroną prawną przez cały okres 
trwania zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych dyrektywą Rady 
98/59/WE68, dyrektywą Rady 
2001/23/WE69, dyrektywą 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady70, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE71 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/38/WE72. Obowiązki w zakresie 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, które 
przewidziano w prawie krajowym 
wdrażającym powyższe dyrektywy, 
pozostają nienaruszone. Dotyczy to m.in. 
obowiązków informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawie decyzji 
o skorzystaniu z ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE. Ze względu na potrzebę
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony pracowników państwa 
członkowskie powinny zasadniczo 
umożliwić pracownikom dochodzenie ich 
niezaspokojonych roszczeń (w rozumieniu 
definicji w dyrektywie 2008/94/WE) 
pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych, niezależnie od 
tego, czy powstały one przed wydaniem tej 
decyzji, czy po jej wydaniu. Wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno być 
dopuszczalne tylko w odniesieniu do takich 
kwot i na taki okres, w jakim spłata takich 
wierzytelności jest skutecznie 
gwarantowana innymi środkami na mocy 
prawa krajowego. Jeżeli zakres ochrony 
gwarantującej na mocy dyrektywy 
2008/94/WE spłatę niezaspokojonych 

(34) Pracownicy powinni być objęci 
pełną ochroną prawną przez cały okres 
trwania zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych. W szczególności, 
niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych dyrektywą Rady 
98/59/WE68, dyrektywą Rady 
2001/23/WE69, dyrektywą 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady70, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE71 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/38/WE72. Obowiązki w zakresie 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, które 
przewidziano w prawie krajowym 
wdrażającym powyższe dyrektywy, 
pozostają nienaruszone. Dotyczy to m.in. 
obowiązków informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawie decyzji 
o skorzystaniu z ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej zgodnie z dyrektywą 
2002/14/WE. Ze względu na potrzebę 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
pracowników państwa członkowskie 
powinny zasadniczo umożliwić 
pracownikom dochodzenie ich 
niezaspokojonych roszczeń (w rozumieniu 
definicji w dyrektywie 2008/94/WE) 
pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych, niezależnie od 
tego, czy powstały one przed wydaniem tej 
decyzji, czy po jej wydaniu. Wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych powinno być 
dopuszczalne tylko w odniesieniu do takich 
kwot i na taki okres, w jakim spłata takich 
wierzytelności jest skutecznie 
gwarantowana innymi środkami na mocy 
prawa krajowego. Jeżeli zakres ochrony 
gwarantującej na mocy dyrektywy 
2008/94/WE spłatę niezaspokojonych 
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roszczeń pracowników obejmuje w 
państwach członkowskich zapobiegawcze 
postępowania restrukturyzacyjne 
ustanowione niniejszą dyrektywą, 
wyłączenie roszczeń pracowników spod 
wstrzymania czynności egzekucyjnych nie 
jest uzasadnione w zakresie, w jakim 
chroni je ta gwarancja. W przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje ograniczenia
odpowiedzialności instytucji gwarancyjnej
dotyczące okresu gwarancji lub wysokości 
kwot wypłacanych pracownikom, 
pracownicy powinni mieć możliwość
dochodzenia od pracodawcy pozostałej 
części swoich niezaspokojonych roszczeń 
nawet w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych.

roszczeń pracowników obejmuje w 
państwach członkowskich zapobiegawcze 
postępowania restrukturyzacyjne 
ustanowione niniejszą dyrektywą, 
wyłączenie roszczeń pracowników spod 
wstrzymania czynności egzekucyjnych nie 
jest uzasadnione w zakresie, w jakim 
chroni je ta gwarancja. W przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje ograniczenie
odpowiedzialności instytucji 
gwarancyjnych dotyczące okresu 
gwarancji lub wysokości kwot 
wypłacanych pracownikom, pracownicy 
powinni mieć prawo dochodzenia od 
pracodawcy pozostałej części swoich 
niezaspokojonych roszczeń, nawet w 
okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych.

_________________ _________________

68 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych 
(Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

68 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych 
(Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

69 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

69 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

70 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 
23.3.2002, s. 29.

70 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 
23.3.2002, s. 29.

71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, 
Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 36.

71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, 
Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 36.

72 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 

72 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
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w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Pracownikom i przedstawicielom 
pracowników należy przedstawić wszystkie 
dokumenty i informacje dotyczące 
proponowanego planu restrukturyzacji, 
tak aby zapewnić im możliwość dokonania 
dogłębnej oceny różnych możliwych 
scenariuszy. Ponadto pracownicy i 
przedstawiciele pracowników powinni 
mieć możliwość aktywnego uczestnictwa 
we wszystkich konsultacjach i etapach 
zatwierdzania opracowywanego planu 
oraz powinni mieć możliwość korzystania 
z doradztwa w związku z restrukturyzacją.

Or. en

Poprawka 138
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Jeżeli plan restrukturyzacji wiąże 
się z przeniesieniem części 
przedsiębiorstwa lub działalności, prawa 

(35) Jeżeli plan restrukturyzacji wiąże 
się z przeniesieniem części 
przedsiębiorstwa lub działalności, prawa 
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pracownicze wynikające z umowy o pracę 
lub stosunku pracy, w tym zwłaszcza 
prawa do wynagrodzenia, powinny być 
zagwarantowane zgodnie z art. 3 i 4 
dyrektywy 2001/23/WE, bez uszczerbku 
dla szczegółowych przepisów stosowanych 
w przypadku postępowania 
upadłościowego na mocy art. 5 tej 
dyrektywy, w szczególności dla możliwości 
przewidzianych w jej art. 5 ust. 2. Obok 
praw dotyczących informowania i 
przeprowadzania konsultacji 
gwarantowanych dyrektywą 2002/14/WE 
oraz bez uszczerbku dla tych praw, w tym 
praw do informacji i konsultacji w sprawie 
decyzji, które mogą z dużym 
prawdopodobieństwem spowodować 
znaczne zmiany w organizacji pracy lub w 
stosunkach umownych, w celu osiągnięcia 
porozumienia odnośnie do takich decyzji, 
na mocy tej dyrektywy pracownicy, na 
których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
powinni mieć także prawo głosu w sprawie 
tego planu. Do celów głosowania nad 
planem restrukturyzacji państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
umieszczeniu pracowników w innej grupie 
niż pozostałe grupy wierzycieli.

pracownicze wynikające z umowy o pracę 
lub stosunku pracy, w tym zwłaszcza 
prawa do wynagrodzenia, powinny być 
zagwarantowane zgodnie z art. 3 i 4 
dyrektywy 2001/23/WE, przy czym 
stosowanie art. 5 tej dyrektywy powinno 
być możliwe jedynie w przypadku 
niewypłacalności, a nie w przypadku 
planu restrukturyzacji. Obok praw 
dotyczących informowania i 
przeprowadzania konsultacji 
gwarantowanych dyrektywą 2002/14/WE 
oraz bez uszczerbku dla tych praw, w tym 
praw do informacji i konsultacji w sprawie 
decyzji, które mogą z dużym 
prawdopodobieństwem spowodować 
znaczne zmiany w organizacji pracy lub w 
stosunkach umownych, w celu osiągnięcia 
porozumienia odnośnie do takich decyzji, 
na mocy tej dyrektywy pracownicy, na 
których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
powinni mieć także prawo głosu w sprawie 
tego planu, a ich zgoda powinna być 
wiążąca do celów zatwierdzenia planu. Do 
celów głosowania nad planem 
restrukturyzacji państwa członkowskie 
powinny umieścić pracowników w innej 
grupie niż pozostałe grupy wierzycieli i 
powinny zapewnić, aby grupa ta mogła 
korzystać z prawa pierwszeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Art.5 dyrektywy 2001/23/WE ma zastosowanie, „jeżeli wobec zbywającego prowadzone jest 
postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie, wszczęte w celu likwidacji 
aktywów”; artykuł ten nie może być stosowany w przypadku planu restrukturyzacji.

Poprawka 139
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(35) Jeżeli plan restrukturyzacji wiąże 
się z przeniesieniem części 
przedsiębiorstwa lub działalności, prawa 
pracownicze wynikające z umowy o pracę 
lub stosunku pracy, w tym zwłaszcza 
prawa do wynagrodzenia, powinny być 
zagwarantowane zgodnie z art. 3 i 4 
dyrektywy 2001/23/WE, bez uszczerbku 
dla szczegółowych przepisów stosowanych 
w przypadku postępowania 
upadłościowego na mocy art. 5 tej 
dyrektywy, w szczególności dla 
możliwości przewidzianych w jej art. 5 ust. 
2. Obok praw dotyczących informowania i 
przeprowadzania konsultacji 
gwarantowanych dyrektywą 2002/14/WE 
oraz bez uszczerbku dla tych praw, w tym 
praw do informacji i konsultacji w sprawie 
decyzji, które mogą z dużym 
prawdopodobieństwem spowodować 
znaczne zmiany w organizacji pracy lub w 
stosunkach umownych, w celu osiągnięcia 
porozumienia odnośnie do takich decyzji, 
na mocy tej dyrektywy pracownicy, na 
których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
powinni mieć także prawo głosu w sprawie 
tego planu. Do celów głosowania nad 
planem restrukturyzacji państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
umieszczeniu pracowników w innej grupie 
niż pozostałe grupy wierzycieli.

(35) Jeżeli plan restrukturyzacji wiąże 
się z przeniesieniem części 
przedsiębiorstwa lub działalności, prawa 
pracownicze wynikające z umowy o pracę 
lub stosunku pracy, w tym zwłaszcza 
prawa do wynagrodzenia, powinny być 
zagwarantowane zgodnie z art. 3 i 4 
dyrektywy 2001/23/WE, bez uszczerbku 
dla szczegółowych przepisów stosowanych 
w przypadku postępowania 
upadłościowego na mocy art. 5 tej 
dyrektywy, w szczególności dla 
możliwości przewidzianych w jej art. 5 ust. 
2. Obok praw dotyczących informowania i 
przeprowadzania konsultacji 
gwarantowanych dyrektywą 2002/14/WE 
oraz bez uszczerbku dla tych praw, w tym 
praw do informacji i konsultacji w sprawie 
decyzji, które mogą z dużym 
prawdopodobieństwem spowodować 
znaczne zmiany w organizacji pracy lub w 
stosunkach umownych, w celu osiągnięcia 
porozumienia odnośnie do takich decyzji, 
na mocy tej dyrektywy pracownicy, na 
których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
powinni mieć także prawo głosu w sprawie 
tego planu. Do celów głosowania nad 
planem restrukturyzacji państwa 
członkowskie powinny umieścić
pracowników w innej grupie niż pozostałe 
grupy wierzycieli.

Or. en

Poprawka 140
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Każde proponowane działanie 
restrukturyzacyjne należy dokładnie 
wyjaśnić przedstawicielom pracowników, 
którzy powinni otrzymać informacje o 
proponowanej restrukturyzacji 
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umożliwiające im – w stosownych 
przypadkach – dokonanie dogłębnej oceny 
i przygotowanie się do konsultacji1a.

_________________

1a Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005 
Informowanie pracowników i 
konsultowanie się z nimi, przewidywania 
restrukturyzacji i zarządzania nimi.

Or. en

Poprawka 141
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi dotyczące dostępności 
drugiej szansy mogą zachęcać nadmiernie 
zadłużonych przedsiębiorców do 
przeniesienia się do innego państwa, aby 
skorzystać tam z krótszych okresów lub 
atrakcyjniejszych warunków umorzenia 
długów, co pogłębia niepewność prawa i 
zwiększa ponoszone przez wierzycieli 
koszty odzyskiwania wierzytelności. 
Ponadto skutki upadłości, w szczególności 
piętno społeczne, skutki prawne, takie jak 
pozbawianie przedsiębiorców prawa do 
podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz ciągły brak możliwości 
spłaty zadłużenia stanowią istotne czynniki 
zniechęcające przedsiębiorców pragnących 
rozpocząć działalność gospodarczą lub 
skorzystać z drugiej szansy, nawet jeżeli 
istnieją dowody na to, że przedsiębiorcy, 
którzy ogłosili wcześniej upadłość, mają 
większe szanse powodzenia w 
prowadzeniu działalności. Należy zatem 
podjąć działania w celu zmniejszenia 
niekorzystnych skutków, jakie mają dla 
przedsiębiorców nadmierne zadłużenie i 
upadłość, w szczególności przez 

(37) Różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi dotyczące dostępności 
drugiej szansy mogą zachęcać nadmiernie 
zadłużonych przedsiębiorców do 
przeniesienia się do innego państwa, aby 
skorzystać tam z krótszych okresów lub 
atrakcyjniejszych warunków umorzenia 
długów, co pogłębia niepewność prawa i 
zwiększa ponoszone przez wierzycieli 
koszty odzyskiwania wierzytelności. 
Ponadto skutki upadłości, w szczególności 
piętno społeczne, skutki prawne, takie jak 
pozbawianie przedsiębiorców prawa do 
podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz ciągły brak możliwości 
spłaty zadłużenia stanowią istotne czynniki 
zniechęcające przedsiębiorców pragnących 
rozpocząć działalność gospodarczą lub 
skorzystać z drugiej szansy, nawet jeżeli 
istnieją dowody na to, że przedsiębiorcy, 
którzy ogłosili wcześniej upadłość, mają 
większe szanse powodzenia w 
prowadzeniu działalności. Należy zatem 
podjąć działania w celu zmniejszenia 
niekorzystnych skutków, jakie mają dla 
przedsiębiorców nadmierne zadłużenie i 
upadłość, w szczególności przez 
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wprowadzenie możliwości całkowitego 
umorzenia długów po upływie pewnego 
czasu i przez skrócenie okresu zakazu 
prowadzenia działalności wydawanego w 
związku z nadmiernym zadłużeniem 
dłużnika.

wprowadzenie możliwości całkowitego 
umorzenia długów po upływie pewnego 
czasu, w którym toczyło się postępowanie 
upadłościowe wobec tych przedsiębiorców,
i przez skrócenie okresu zakazu 
prowadzenia działalności wydawanego w 
związku z nadmiernym zadłużeniem 
dłużnika.

Or. ro

Poprawka 142
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Nie zawsze właściwe jest, aby po 
upływie krótkiego okresu następowało 
całkowite umorzenie długów lub wygasał 
zakaz prowadzenia działalności, na 
przykład w sytuacji, gdy dłużnik jest 
nieuczciwy lub działał w złej wierze. 
Państwa członkowskie powinny przekazać 
organom sądowym lub administracyjnym 
wyraźne wytyczne, w jaki sposób należy 
weryfikować uczciwość przedsiębiorcy. 
Aby ocenić, czy dłużnik był uczciwy, 
organ sądowy lub administracyjny może na 
przykład uwzględnić takie okoliczności, 
jak charakter i skalę długów, moment ich 
zaciągnięcia, starania dłużnika mające na 
celu spłatę zadłużenia i wywiązanie się z 
zobowiązań prawnych, w tym obowiązków 
dotyczących licencji publicznych i 
prawidłowej rachunkowości, a także kroki 
podjęte przez dłużnika w celu 
uniemożliwienia wierzycielom 
dochodzenia roszczeń. Zakaz prowadzenia 
działalności może obowiązywać przez 
dłuższy okres lub bezterminowo, gdy 
przedsiębiorca wykonuje jeden z zawodów 
uznawanych za wrażliwe w państwach 
członkowskich lub gdy został skazany za 
działalność przestępczą. W takich 

(38) Nie zawsze właściwe jest, aby po 
upływie krótkiego okresu – także po 
przeprowadzeniu postępowania 
upadłościowego – następowało całkowite 
umorzenie długów lub wygasał zakaz 
prowadzenia działalności, na przykład w 
sytuacji, gdy dłużnik jest nieuczciwy lub 
działał w złej wierze. Państwa 
członkowskie powinny przekazać organom 
sądowym lub administracyjnym wyraźne 
wytyczne, w jaki sposób należy 
weryfikować uczciwość przedsiębiorcy. 
Aby ocenić, czy dłużnik był uczciwy, 
organ sądowy lub administracyjny może na 
przykład uwzględnić takie okoliczności, 
jak:  charakter i skalę długów, moment ich 
zaciągnięcia, starania dłużnika mające na 
celu spłatę zadłużenia i wywiązanie się z 
zobowiązań prawnych, w tym obowiązków 
dotyczących licencji publicznych i 
prawidłowej rachunkowości, a także kroki 
podjęte przez dłużnika w celu 
uniemożliwienia wierzycielom 
dochodzenia roszczeń. Zakaz prowadzenia 
działalności może obowiązywać przez 
dłuższy okres lub bezterminowo, gdy 
przedsiębiorca wykonuje jeden z zawodów 
uznawanych za wrażliwe w państwach 



AM\1139445PL.docx 57/166 PE613.399v02-00

PL

przypadkach przedsiębiorcy mogliby nadal 
uzyskać umorzenie długów, ale 
obowiązywałby ich zakaz wykonywania 
określonego zawodu przez dłuższy okres 
lub bezterminowo.

członkowskich lub gdy został skazany za 
działalność przestępczą. W takich 
przypadkach przedsiębiorcy mogliby nadal 
uzyskać umorzenie długów, ale 
obowiązywałby ich zakaz wykonywania 
określonego zawodu przez dłuższy okres 
lub bezterminowo.

Or. de

Poprawka 143
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Konieczne jest utrzymanie oraz 
zwiększenie przejrzystości i 
przewidywalności postępowań, tak aby 
sprzyjały one aktywności gospodarczej i 
dawaniu przedsiębiorcom drugiej szansy 
oraz umożliwiały sprawną likwidację 
nierentownych przedsiębiorstw. Należy 
również skrócić postępowania 
upadłościowe – ich przewlekłość w wielu 
państwach członkowskich prowadzi do 
niepewności prawa dla wierzycieli i 
inwestorów oraz osiągania niskich stóp 
odzysku. W kontekście mechanizmu 
ściślejszej współpracy pomiędzy sądami a 
zarządcami w sprawach transgranicznych 
wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 
2015/848 profesjonalizm wszystkich 
zaangażowanych podmiotów powinien
osiągnąć w całej Unii zbliżony wysoki 
poziom. Aby osiągnąć te cele, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
odpowiednie przeszkolenie członków 
organów sądowych i administracyjnych 
oraz posiadanie przez nich specjalistycznej 
wiedzy i doświadczenia w sprawach z 
zakresu upadłości. Taka specjalizacja 
członków sądownictwa powinna zapewnić, 
aby decyzje o potencjalnie znaczących 
skutkach gospodarczych i społecznych 

(39) Wyspecjalizowani zarządcy oraz 
sędziowie w ramach postepowania 
upadłościowego, a także dostępność 
narzędzi elektronicznych mogą znacznie 
ułatwić skrócenie postępowań, obniżyć 
koszty oraz poprawić jakość pomocy i 
nadzoru. Konieczne jest utrzymanie oraz 
zwiększenie przejrzystości i 
przewidywalności postępowań, tak aby 
sprzyjały one aktywności gospodarczej i 
dawaniu uczciwym przedsiębiorcom 
drugiej szansy oraz umożliwiały sprawną i 
szybką likwidację nierentownych 
przedsiębiorstw. Należy również skrócić 
postępowania upadłościowe – ich 
przewlekłość w wielu państwach 
członkowskich prowadzi do niepewności 
prawa dla wierzycieli i inwestorów oraz 
osiągania niskich stóp odzysku. W celu 
ograniczenia nadmiernego czasu trwania 
postępowań upadłościowych konieczne 
jest również stosowanie w tych 
postępowaniach elektronicznych środków 
komunikacji. W kontekście mechanizmu 
ściślejszej współpracy pomiędzy sądami a 
zarządcami w sprawach transgranicznych 
wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 
2015/848 profesjonalizm i specjalizacja 
wszystkich zaangażowanych podmiotów 
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były wydawane w krótkim terminie, i nie 
powinna oznaczać, że wyspecjalizowani w 
tej dziedzinie członkowie sądownictwa 
muszą zajmować się wyłącznie sprawami z 
zakresu restrukturyzacji, upadłości i 
drugiej szansy. Skutecznym sposobem 
osiągnięcia tych celów może być np. 
utworzenie wyspecjalizowanych sądów lub 
izb sądowych zgodnie z przepisami prawa 
krajowego regulującymi organizację 
systemu sądowego.

powinny osiągnąć w całej Unii zbliżony 
wysoki poziom. Aby osiągnąć te cele, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
odpowiednie przeszkolenie członków 
organów sądowych i administracyjnych 
oraz posiadanie przez nich specjalistycznej 
wiedzy i doświadczenia w sprawach z 
zakresu upadłości. Taka specjalizacja 
członków sądownictwa powinna zapewnić, 
aby decyzje o potencjalnie znaczących 
skutkach gospodarczych i społecznych 
były wydawane w krótkim terminie, i nie 
powinna oznaczać, że wyspecjalizowani w 
tej dziedzinie członkowie sądownictwa 
muszą zajmować się wyłącznie sprawami z 
zakresu restrukturyzacji, upadłości i 
drugiej szansy. Skutecznym sposobem 
osiągnięcia tych celów może być np. 
utworzenie wyspecjalizowanych sądów lub 
izb sądowych zgodnie z przepisami prawa 
krajowego regulującymi organizację 
systemu sądowego.

Or. ro

Poprawka 144
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy 
powoływanych przez organ sądowy lub 
administracyjny, nadzór nad 
wykonywaniem zadań przez tych 
zarządców oraz aby procedura ich 
powoływania była przejrzysta i 
uwzględniała w odpowiednim stopniu 
konieczność zagwarantowania 
skuteczności postępowań i wykonywania 
zadań przez zarządców w uczciwy sposób. 

(40) Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy 
powoływanych przez organ sądowy lub 
administracyjny, nadzór nad 
wykonywaniem zadań przez tych 
zarządców oraz aby procedura ich 
powoływania była przejrzysta i 
uwzględniała w odpowiednim stopniu 
konieczność zagwarantowania 
skuteczności postępowań i wykonywania 
zadań przez zarządców w uczciwy sposób. 
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Zarządcy powinni również przestrzegać 
dobrowolnych kodeksów postępowania 
mających na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ich kwalifikacji i 
wyszkolenia oraz przejrzystości 
obowiązków, a także zasad dotyczących 
określania ich wynagrodzeń, zawierania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej i ustanowienia mechanizmów 
nadzorczych i regulacyjnych, które 
powinny obejmować odpowiedni i 
skuteczny system kar dla zarządców, 
którzy dopuścili się naruszenia swoich 
obowiązków. Osiągnięcie takich 
standardów jest zasadniczo możliwe bez 
tworzenia nowych zawodów czy 
kwalifikacji.

Zarządcy powinni również przestrzegać 
dobrowolnych kodeksów postępowania 
mających na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ich kwalifikacji i 
wyszkolenia oraz przejrzystości 
obowiązków, a także zasad dotyczących 
określania ich wynagrodzeń, zawierania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej i ustanowienia mechanizmów 
nadzorczych i regulacyjnych, które 
powinny obejmować odpowiedni i 
skuteczny system kar dla zarządców, 
którzy dopuścili się naruszenia swoich 
obowiązków. Osiągnięcie takich 
standardów jest zasadniczo możliwe bez 
tworzenia nowych zawodów czy 
kwalifikacji. Państwa członkowskie 
zapewniają udostępnienie opinii 
publicznej informacji na temat organów 
administracyjnych, które nadzorują lub 
kontrolują zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy.

Or. bg

Poprawka 145
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy 
powoływanych przez organ sądowy lub 
administracyjny, nadzór nad 
wykonywaniem zadań przez tych 
zarządców oraz aby procedura ich 
powoływania była przejrzysta i 
uwzględniała w odpowiednim stopniu 
konieczność zagwarantowania 
skuteczności postępowań i wykonywania 

(40) Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy,
powoływanych przez organ sądowy lub 
administracyjny, nadzór nad 
wykonywaniem zadań przez tych 
zarządców oraz aby procedura ich 
powoływania była przejrzysta i 
uwzględniała w odpowiednim stopniu 
konieczność zagwarantowania 
skuteczności postępowań i wykonywania 
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zadań przez zarządców w uczciwy sposób. 
Zarządcy powinni również przestrzegać 
dobrowolnych kodeksów postępowania 
mających na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ich kwalifikacji i 
wyszkolenia oraz przejrzystości 
obowiązków, a także zasad dotyczących 
określania ich wynagrodzeń, zawierania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej i ustanowienia mechanizmów 
nadzorczych i regulacyjnych, które 
powinny obejmować odpowiedni i 
skuteczny system kar dla zarządców, 
którzy dopuścili się naruszenia swoich 
obowiązków. Osiągnięcie takich 
standardów jest zasadniczo możliwe bez 
tworzenia nowych zawodów czy 
kwalifikacji.

zadań przez zarządców w uczciwy sposób, 
z myślą o osiągnięciu głównego celu, 
którym jest przywrócenie rentowności 
przedsiębiorstwa. Zarządcy powinni być 
ratownikami, a nie likwidatorami i 
powinni również przestrzegać zawodowego 
kodeksu postępowania mającego na celu 
zapewnienie odpowiedniego poziomu ich 
kwalifikacji i wyszkolenia oraz
zagwarantowanie przejrzystości 
obowiązków, a także zasad dotyczących 
określania ich wynagrodzeń, zawierania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej i ustanowienia mechanizmów 
nadzorczych i regulacyjnych, które 
powinny obejmować odpowiedni i 
skuteczny system kar dla zarządców, 
którzy dopuścili się naruszenia swoich 
obowiązków. Osiągnięcie takich 
standardów jest zasadniczo możliwe bez 
tworzenia nowych zawodów czy 
kwalifikacji.

Or. pt

Poprawka 146
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Ważne jest gromadzenie rzetelnych 
danych na temat wyników postępowań w 
zakresie restrukturyzacji, upadłości i 
umorzenia zobowiązań w celu 
monitorowania wdrażania i stosowania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny zatem zbierać i 
agregować dane o takiej ziarnistości, aby 
umożliwić adekwatną ocenę działania 
dyrektywy w praktyce.

(42) Ważne jest gromadzenie rzetelnych 
danych na temat wyników postępowań w 
zakresie restrukturyzacji, upadłości i 
umorzenia zobowiązań w celu 
monitorowania wdrażania i stosowania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
zintensyfikować działania mające na celu 
zbieranie, agregowanie i dostarczanie 
takich danych Komisji, przy czym dane te 
muszą być wystarczająco szczegółowe, aby 
umożliwić adekwatną ocenę działania 
dyrektywy w praktyce.
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Or. pt

Poprawka 147
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

44a. Komisja dokonuje przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy i 
przedstawia sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, załączając w 
razie potrzeby wniosek dotyczący nowych 
przepisów w celu wzmocnienia ram 
prawnych dotyczących restrukturyzacji, 
upadłości, udzielania absolutorium i 
procedur drugiej szansy. Ocena powinna 
koncentrować się nie tylko na 
współczynniku odzysku materiałów, lecz 
także na wypłacalności i przywracaniu 
rentowności. Szczególną uwagę należy 
poświęcić oddziaływaniu na MŚP.

Or. pt

Poprawka 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) W żadnym wypadku pracownicy 
nie powinni ponosić ciężaru postępowania 
restrukturyzacyjnego, upadłościowego i w 
zakresie umarzania długów, a 
przysługujące im należności, takie jak 
niewypłacone wynagrodzenie za pracę, 
powinny być regulowane w pierwszej 
kolejności. Aby zagwarantować ciągłość 
produkcji i zatrudnienia oraz skuteczniej 
walczyć z działaniami taktycznymi 
podejmowanymi przez kierownictwo lub 
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nadużyciami ze strony kierownictwa, 
należy informować pracowników i 
prowadzić z nimi konsultacje również na 
początkowym etapie postępowania 
restrukturyzacyjnego, upadłościowego 
oraz w zakresie umarzania długów.

Or. en

Poprawka 149
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych dostępnych dla 
dłużników znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej w sytuacji, gdy 
zachodzi prawdopodobieństwo 
niewypłacalności;

a) zapobiegawczych postępowań w 
zakresie szybkiej restrukturyzacji,
dostępnych dla dłużników znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej w 
przypadku, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo niewypłacalności lub 
istnieją realne szanse uratowania 
przedsiębiorstwa od postępowania 
upadłościowego;

Or. ro

Poprawka 150
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych dostępnych dla 
dłużników znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej w sytuacji, gdy 
zachodzi prawdopodobieństwo 
niewypłacalności;

a) zapobiegawczych postępowań 
restrukturyzacyjnych dostępnych dla 
dłużników znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, w tym w sytuacji, gdy 
zachodzi prawdopodobieństwo 
niewypłacalności.

Or. en
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Uzasadnienie

Zapobiegawcze postępowania restrukturyzacyjne powinny być dostępne również w 
sytuacjach, gdy nie zachodzi prawdopodobieństwo niewypłacalności.

Poprawka 151
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środków zwiększających 
skuteczność postępowań, o których mowa 
w lit. a) i b), oraz postępowania 
upadłościowego.

c) środków zwiększających
skuteczność postępowań, o których mowa 
w lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 152
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obowiązków nadmiernie 
zadłużonych przedsiębiorców i dyrektorów 
względem wierzycieli, pracowników, 
akcjonariuszy lub wspólników i innych 
zainteresowanych stron, a także 
odnośnego państwa członkowskiego bądź 
odnośnych państw członkowskich

Or. en

Poprawka 153
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) osobami fizycznymi niebędącymi 
przedsiębiorcami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 154
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) osobami fizycznymi niebędącymi 
przedsiębiorcami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 155
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania ani do procedur 
prowadzących do zawarcia umów 
wiążących wyłącznie wierzycieli-
sygnatariuszy, ani do procedur służących 
wdrożeniu tych umów.

Or. fr

Poprawka 156
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
rozszerzyć zakres stosowania postępowań, 
o których mowa w ust. 1 lit. b), o 
nadmiernie zadłużone osoby fizyczne 
niebędące przedsiębiorcami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 157
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
rozszerzyć zakres stosowania postępowań, 
o których mowa w ust. 1 lit. b), o 
nadmiernie zadłużone osoby fizyczne 
niebędące przedsiębiorcami.

3. Państwa członkowskie mogą 
możliwie jak najszybciej rozszerzyć zakres 
stosowania postępowań, o których mowa w 
ust. 1 lit. b), o nadmiernie zadłużone osoby 
fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Or. bg

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
rozszerzyć zakres stosowania postępowań, 
o których mowa w ust. 1 lit. b), o
nadmiernie zadłużone osoby fizyczne 
niebędące przedsiębiorcami.

3. Państwa członkowskie określają 
postępowania, o których mowa w ust. 1 lit. 
b), mające zastosowanie do nadmiernie 
zadłużonych osób fizycznych niebędących
przedsiębiorcami.

Or. en

Poprawka 159
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „postępowanie upadłościowe” 
oznacza zbiorowe postępowanie 
upadłościowe, które obejmuje całkowite 
lub częściowe pozbawienie dłużnika 
zarządu majątkiem i powołanie 
likwidatora;

skreśla się

Or. en

Poprawka 160
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „postępowanie upadłościowe” 
oznacza zbiorowe postępowanie 
upadłościowe, które obejmuje całkowite 
lub częściowe pozbawienie dłużnika 
zarządu majątkiem i powołanie 
likwidatora;

1) „postępowanie upadłościowe” 
oznacza zbiorowe postępowanie 
upadłościowe, które obejmuje całkowite 
lub częściowe pozbawienie dłużnika 
zarządu majątkiem i powołanie zarządcy 
upadłościowego;

Or. pt

Poprawka 161
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „zainteresowane strony” oznaczają 
wierzycieli lub grupy wierzycieli oraz – w 
przypadku, gdy ma to zastosowanie na 
mocy prawa krajowego – udziałowców, 

3) „zainteresowane strony” oznaczają 
wierzycieli lub grupy wierzycieli, w tym 
pracowników, oraz – w przypadku, gdy ma 
to zastosowanie na mocy prawa krajowego 
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jeżeli plan restrukturyzacji ma wpływ na 
ich roszczenia lub udziały;

– udziałowców, jeżeli plan restrukturyzacji 
ma wpływ na ich roszczenia lub udziały;

Or. en

Poprawka 162
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku” oznacza zarządzone przez
organ sądowy lub administracyjny czasowe 
zawieszenie przysługującego 
wierzycielowi prawa do egzekucji 
roszczenia wobec dłużnika;

4) „wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku” oznacza zarządzone przez 
organ sądowy lub administracyjny czasowe 
zawieszenie przysługującego 
wierzycielowi lub grupie wierzycieli prawa 
do egzekucji roszczenia wobec dłużnika
lub wobec grupy dłużników;

Or. en

Poprawka 163
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku” oznacza zarządzone przez 
organ sądowy lub administracyjny czasowe 
zawieszenie przysługującego 
wierzycielowi prawa do egzekucji 
roszczenia wobec dłużnika;

4) „wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku” oznacza zarządzone przez 
organ sądowy lub administracyjny czasowe 
zawieszenie przysługującego 
wierzycielowi lub grupie wierzycieli prawa 
do egzekucji roszczenia wobec dłużnika
lub wobec grupy dłużników;

Or. pt
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Poprawka 164
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku” oznacza zarządzone przez 
organ sądowy lub administracyjny 
czasowe zawieszenie przysługującego 
wierzycielowi prawa do egzekucji 
roszczenia wobec dłużnika;

4) „wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku” oznacza czasowe zawieszenie 
przysługującego wierzycielowi prawa do 
egzekucji roszczenia wobec dłużnika;

Or. en

Poprawka 165
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „umowy niewykonane” oznaczają 
umowy pomiędzy dłużnikiem a 
wierzycielem lub wierzycielami, na mocy 
których obie strony mają jeszcze 
niewykonane zobowiązania w momencie 
nakazania wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku;

5) „umowy niewykonane” oznaczają 
umowy, z wyłączeniem instrumentów 
finansowych takich jak niewykorzystane 
zobowiązania kredytowe, odnawialne linie 
kredytowe i oferty finansowania,
pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem lub 
wierzycielami, na mocy których obie 
strony mają jeszcze niewykonane 
zobowiązania w momencie nakazania 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „tworzenie grup” oznacza 
tworzenie grup wierzycieli i udziałowców, 
na których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
w taki sposób, aby podział ten 
odzwierciedlał prawa i stopnie 
uprzywilejowania związane z 
wierzytelnościami i udziałami, przy 
uwzględnieniu ewentualnych wcześniej 
istniejących uprawnień, praw zastawu lub 
umów między wierzycielami, oraz ich 
sposób traktowania zgodnie z planem 
restrukturyzacji;

6) „tworzenie grup” oznacza 
tworzenie grup wierzycieli i udziałowców, 
na których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
w taki sposób, aby podział ten 
odzwierciedlał prawa i stopnie 
uprzywilejowania związane z 
wierzytelnościami i udziałami, przy 
uwzględnieniu ewentualnych wcześniej 
istniejących uprawnień, praw zastawu lub 
umów między wierzycielami, oraz ich 
sposób traktowania zgodnie z planem 
restrukturyzacji. W celu przyjęcia planu 
restrukturyzacji wierzyciele powinni 
zostać podzieleni na różne grupy, w 
ramach których, jako minimum, 
zabezpieczone i niezabezpieczone 
roszczenia powinny być zaliczane do 
odrębnych grup, przy czym pracownicy 
powinni stanowić oddzielną grupę 
uprzywilejowaną;

Or. en

Poprawka 167
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „tworzenie grup” oznacza 
tworzenie grup wierzycieli i udziałowców, 
na których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
w taki sposób, aby podział ten 
odzwierciedlał prawa i stopnie 
uprzywilejowania związane z 
wierzytelnościami i udziałami, przy 
uwzględnieniu ewentualnych wcześniej 
istniejących uprawnień, praw zastawu lub 
umów między wierzycielami, oraz ich 
sposób traktowania zgodnie z planem 
restrukturyzacji;

6) „tworzenie grup” oznacza 
tworzenie grup wierzycieli i udziałowców, 
na których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
w taki sposób, aby podział ten 
odzwierciedlał prawa i stopnie 
uprzywilejowania związane z 
wierzytelnościami i udziałami, przy 
uwzględnieniu ewentualnych wcześniej 
istniejących uprawnień, praw zastawu lub 
umów między wierzycielami, oraz ich 
sposób traktowania zgodnie z planem 
restrukturyzacji; do celów przyjęcia planu 
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restrukturyzacji wierzyciele – zgodnie z 
regulacjami w państwach członkowskich 
– podzieleni są na różne grupy, w ramach 
których, jako minimum, zabezpieczone i 
niezabezpieczone roszczenia są zaliczane 
do odrębnych grup;

Or. en

Poprawka 168
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „tworzenie grup” oznacza 
tworzenie grup wierzycieli i udziałowców, 
na których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
w taki sposób, aby podział ten 
odzwierciedlał prawa i stopnie 
uprzywilejowania związane z 
wierzytelnościami i udziałami, przy 
uwzględnieniu ewentualnych wcześniej 
istniejących uprawnień, praw zastawu lub 
umów między wierzycielami, oraz ich 
sposób traktowania zgodnie z planem 
restrukturyzacji;

6) „tworzenie grup” oznacza 
tworzenie grup wierzycieli i udziałowców, 
na których ma wpływ plan restrukturyzacji, 
w taki sposób, aby podział ten 
odzwierciedlał prawa i stopnie 
uprzywilejowania związane z 
wierzytelnościami i udziałami, przy 
uwzględnieniu ewentualnych wcześniej 
istniejących uprawnień, praw zastawu lub 
umów między wierzycielami, oraz ich 
sposób traktowania zgodnie z planem 
restrukturyzacji, dzieląc wierzycieli na 
różne grupy, w ramach których co 
najmniej zabezpieczone i 
niezabezpieczone roszczenia są zaliczane 
do odrębnych grup, a pracownicy 
stanowią oddzielną grupę;

Or. en

Poprawka 169
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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8) „zatwierdzenie planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy 
wierzycieli” oznacza zatwierdzenie przez 
organ sądowy lub administracyjny planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy 
lub grup wierzycieli, na których plan ten 
ma wpływ;

8) „zatwierdzenie planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy 
wierzycieli” oznacza zatwierdzenie przez 
organ sądowy lub administracyjny planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grup 
wierzycieli, na których plan ten ma wpływ;

Or. ro

Poprawka 170
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „kryterium ochrony najlepszych 
interesów wierzycieli” oznacza, że żaden 
wierzyciel wyrażający sprzeciw nie może 
znaleźć się w efekcie planu restrukturyzacji 
w gorszej sytuacji, niż w przypadku 
likwidacji – czy to w drodze stopniowej 
likwidacji, czy sprzedaży jako
przedsiębiorstwa kontynuującego 
działalność;

9) „kryterium ochrony najlepszych 
interesów wierzycieli” oznacza, że żaden 
wierzyciel wyrażający sprzeciw nie może 
znaleźć się w efekcie planu restrukturyzacji 
w gorszej sytuacji, niż w przypadku 
likwidacji lub w przypadkach, w których 
prawdopodobna jest kontynuacja 
działalności przedsiębiorstwa przez 
dłużnika – sprzedaż na podstawie wartości 
inwestycji przy założeniu jej 
kontynuowania;

Or. en

Poprawka 171
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „wartość alternatywna” oznacza w 
przypadku zabezpieczonych wierzycieli 
spodziewane wpływy z hipotetycznej 
realizacji zabezpieczenia w najkrótszym 
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terminie, w jakim spełnione zostaną 
warunki prawne takiej realizacji;

Or. en

Poprawka 172
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „zasada bezwzględnego 
pierwszeństwa” oznacza, że grupa 
wierzycieli wyrażająca sprzeciw musi 
zostać najpierw zaspokojona w całości, 
aby grupa mająca niższy stopień 
uprzywilejowania mogła otrzymać 
jakiekolwiek środki z podziału lub 
zachować jakiekolwiek udziały na 
podstawie planu restrukturyzacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 173
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „zasada bezwzględnego 
pierwszeństwa” oznacza, że grupa 
wierzycieli wyrażająca sprzeciw musi 
zostać najpierw zaspokojona w całości, 
aby grupa mająca niższy stopień 
uprzywilejowania mogła otrzymać 
jakiekolwiek środki z podziału lub 
zachować jakiekolwiek udziały na 
podstawie planu restrukturyzacji;

10) „zasada bezwzględnego 
pierwszeństwa” oznacza, że:
(1) grupa zabezpieczonych wierzycieli 
wyrażających sprzeciw musi otrzymać w 
ramach planu wartość zabezpieczenia, 
obliczoną na podstawie wartości 
przedsiębiorstwa kontynuującego 
działalność; oraz
2. wszelkie inne grupy wierzycieli 
wyrażające sprzeciw muszą zostać 
najpierw zaspokojone w całości, aby grupa 
mająca niższy stopień uprzywilejowania 
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mogła otrzymać jakiekolwiek środki z 
podziału lub zachować jakiekolwiek 
udziały na podstawie planu 
restrukturyzacji.
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
inne wymogi w odniesieniu do 
wierzytelności uprzywilejowanych.

Or. en

Poprawka 174
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „nowe finansowanie” oznacza 
nowe środki finansowe dostarczone przez 
istniejącego lub nowego wierzyciela, które 
są niezbędne do zrealizowania planu 
restrukturyzacji i zostały uzgodnione w
ramach planu restrukturyzacji, a następnie 
zatwierdzone przez organ sądowy lub 
administracyjny;

11) „nowe finansowanie” oznacza 
nowe środki finansowe dostarczone przez 
istniejącego lub nowego wierzyciela, które 
są niezbędne do zrealizowania planu 
restrukturyzacji i zostały uzgodnione w 
ramach planu restrukturyzacji;

Or. en

Poprawka 175
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „nowe finansowanie” oznacza 
nowe środki finansowe dostarczone przez 
istniejącego lub nowego wierzyciela, które 
są niezbędne do zrealizowania planu 
restrukturyzacji i zostały uzgodnione w 
ramach planu restrukturyzacji, a następnie 
zatwierdzone przez organ sądowy lub 
administracyjny;

11) „nowe finansowanie” oznacza 
nowe środki finansowe, w tym udzielone 
kredyty, dostarczone przez istniejącego lub 
nowego wierzyciela, które są niezbędne do 
zrealizowania planu restrukturyzacji i 
zostały uzgodnione w ramach planu 
restrukturyzacji, a następnie zatwierdzone 
przez organ sądowy lub administracyjny;



PE613.399v02-00 74/166 AM\1139445PL.docx

PL

Or. pt

Poprawka 176
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „finansowanie przejściowe” 
oznacza środki finansowe dostarczone 
przez istniejącego lub nowego wierzyciela, 
które są rzeczywiście i natychmiastowo 
konieczne, aby umożliwić kontynuowanie 
działalności przedsiębiorstwa dłużnika lub 
jego przetrwanie, oraz aby utrzymać lub 
zwiększyć wartość tego przedsiębiorstwa 
w okresie poprzedzającym zatwierdzenie 
planu restrukturyzacji;

12) „finansowanie przejściowe” 
oznacza środki finansowe, w tym udzielone 
kredyty, dostarczone przez istniejącego lub 
nowego wierzyciela, które są rzeczywiście 
i natychmiastowo konieczne, aby 
umożliwić kontynuowanie działalności 
przedsiębiorstwa dłużnika lub jego 
przetrwanie, oraz aby utrzymać lub 
zwiększyć wartość tego przedsiębiorstwa 
w okresie poprzedzającym zatwierdzenie 
planu restrukturyzacji;

Or. pt

Poprawka 177
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „nadmiernie zadłużony 
przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną 
prowadzącą działalność handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, 
która jest trwale niezdolna do spłaty 
swoich wymagalnych zobowiązań;

skreśla się

Or. en

Poprawka 178
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „nadmiernie zadłużony 
przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną 
prowadzącą działalność handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, 
która jest trwale niezdolna do spłaty 
swoich wymagalnych zobowiązań;

13) „nadmiernie zadłużony 
przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną 
prowadzącą działalność handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, 
która jest trwale niezdolna do spłaty 
swoich wymagalnych zobowiązań. Termin 
ten oznacza również przedsiębiorcę 
niezdolnego do spłaty długów, które 
przedsiębiorca ten zaciągnął jako osoba 
fizyczna, a które to długi są związane z 
finansowaniem rozpoczęcia jego 
działalności gospodarczej, a także osobę, 
której działalność gospodarcza jest 
wyłącznie działalnością poboczną, przy 
czym jej wierzytelności zawodowych i 
długów osobistych nie można w 
uzasadniony sposób rozdzielić.

Or. en

Poprawka 179
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „całkowite umorzenie długów” 
oznacza umorzenie niespłaconych 
zobowiązań po przeprowadzeniu 
postępowania obejmującego likwidację 
majątku lub po wdrożeniu planu spłaty 
wierzycieli;

14) „całkowite umorzenie długów” 
oznacza umorzenie niespłaconych 
zobowiązań po przeprowadzeniu 
postępowania upadłościowego;

Or. ro

Poprawka 180
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „zarządca restrukturyzacyjny” 
oznacza osobę lub organ powołany przez 
organ sądowy lub administracyjny do 
przeprowadzenia jednego lub więcej z 
następujących zadań:

15) „zarządca restrukturyzacyjny” 
oznacza niezależną i bezstronną osobę lub
niezależny i bezstronny organ powołany 
przez organ sądowy lub administracyjny do 
przeprowadzenia jednego lub więcej z 
następujących zadań:

Or. en

Poprawka 181
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc dłużnikowi lub 
wierzycielom w przygotowaniu lub 
negocjowaniu planu restrukturyzacji;

a) pomoc dłużnikowi lub 
wierzycielom w przygotowaniu lub 
negocjowaniu planu restrukturyzacji lub 
sprzedaży rentownych części działalności;

Or. en

Poprawka 182
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 – litera a a (nowa)

Tekst proponoawany przez Komisję Poprawka

aa) „plan spłaty” oznacza program 
płatności określonych kwot w określonych 
terminach przez dłużnika na rzecz 
wierzycieli w ramach planu 
restrukturyzacji;

Or. pt
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Poprawka 183
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nadzór nad działalnością dłużnika 
podczas negocjowania planu 
restrukturyzacji i przedkładanie 
sprawozdań organowi sądowemu lub 
administracyjnemu;

b) nadzór nad działalnością dłużnika 
podczas negocjowania planu 
restrukturyzacji lub sprzedaży i 
przedkładanie sprawozdań organowi 
sądowemu lub administracyjnemu;

Or. en

Poprawka 184
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „rentowność” oznacza możliwość 
zapewnienia odpowiedniego 
przewidywanego zwrotu z kapitału po 
pokryciu wszystkich jego kosztów wraz z 
amortyzacją i opłatami finansowymi. 

Or. pt

Poprawka 185
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do instrumentów wczesnego ostrzegania, 
które pozwalają wykryć pogorszenie 

1. Państwa członkowskie opracowują 
instrumenty wczesnego ostrzegania, które 
pozwalają wykryć pogorszenie kondycji 
przedsiębiorstwa i zasygnalizować 
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kondycji przedsiębiorstwa i 
zasygnalizować dłużnikowi lub 
przedsiębiorcy konieczność podjęcia 
pilnych działań.

dłużnikowi lub przedsiębiorcy konieczność 
podjęcia pilnych działań. Państwa 
członkowskie dbają o to, by charakter i 
treść instrumentów wczesnego ostrzegania 
zostały jasno i przejrzyście określone oraz 
by dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do tych instrumentów. Państwa 
członkowskie mogą zobowiązać dłużników 
do rozważenia potrzeby skorzystania z 
instrumentu restrukturyzacji, jeżeli w 
okresie 2 lat wskaźniki finansowe 
odzwierciedlają ryzyko związane z 
prowadzoną działalnością. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
ograniczeniu dostępu do mechanizmów 
restrukturyzacyjnych poprzedzających 
postępowanie upadłościowe w przypadku 
dłużników, którzy nie zastosowali 
instrumentów wczesnego ostrzegania, 
pomimo że instrumenty te zostały im 
udostępnione.

Or. ro

Poprawka 186
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do instrumentów wczesnego ostrzegania, 
które pozwalają wykryć pogorszenie 
kondycji przedsiębiorstwa i 
zasygnalizować dłużnikowi lub 
przedsiębiorcy konieczność podjęcia 
pilnych działań.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do instrumentów wczesnego ostrzegania, 
które pozwalają wykryć pogorszenie 
kondycji przedsiębiorstwa i 
zasygnalizować dłużnikowi lub 
przedsiębiorcy konieczność podjęcia 
pilnych działań. W systemie wczesnego 
ostrzegania państwa członkowskie 
uwzględniają również banki i 
przedsiębiorstwa niebankowe, które 
powinny dostarczać jasnych informacji na 
temat możliwości zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, a także możliwości 
zapewniania porad finansowych 
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dłużnikowi lub zadłużonemu 
przedsiębiorcy, gdy instytucje te 
rozpoznają pierwsze oznaki pogarszającej 
się kondycji finansowej tych dłużników 
lub zadłużonych przedsiębiorców. 
Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby banki i przedsiębiorstwa 
niebankowe regularnie, a co najmniej raz 
w roku, informowały dłużnika o 
dokładnym stanie jego zadłużenia, w tym 
wszelkich opłatach i odsetkach.

Or. en

Poprawka 187
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do instrumentów wczesnego ostrzegania, 
które pozwalają wykryć pogorszenie 
kondycji przedsiębiorstwa i 
zasygnalizować dłużnikowi lub 
przedsiębiorcy konieczność podjęcia 
pilnych działań.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy, przedsiębiorcy oraz 
pracownicy i ich przedstawiciele mieli 
dostęp do instrumentów wczesnego 
ostrzegania, które pozwalają wykryć 
pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa i 
zasygnalizować dłużnikowi lub 
przedsiębiorcy konieczność podjęcia 
pilnych działań.

Or. en

Poprawka 188
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do instrumentów wczesnego ostrzegania, 

1. Państwa członkowskie tworzą 
instrumenty wczesnego ostrzegania, które 
pozwalają wykryć pogorszenie kondycji 
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które pozwalają wykryć pogorszenie 
kondycji przedsiębiorstwa i 
zasygnalizować dłużnikowi lub
przedsiębiorcy konieczność podjęcia 
pilnych działań.

przedsiębiorstwa i zasygnalizować 
dłużnikowi, przedsiębiorcy i 
przedstawicielowi pracowników bądź 
samym pracownikom, jeżeli nie mają 
przedstawiciela, konieczność podjęcia 
pilnych działań.

Or. pt

Poprawka 189
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy i przedsiębiorcy mieli dostęp 
do właściwych, aktualnych, jasnych, 
zwięzłych i przyjaznych dla użytkownika 
informacji dotyczących dostępności 
instrumentów wczesnego ostrzegania i 
wszelkich środków, jakie mają do 
dyspozycji w celu przeprowadzenia 
wczesnej restrukturyzacji lub uzyskania 
umorzenia długów prywatnych.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy, przedsiębiorcy oraz 
pracownicy i ich przedstawiciele mieli 
dostęp do właściwych, aktualnych, 
jasnych, zwięzłych i przyjaznych dla 
użytkownika informacji dotyczących
dostępności instrumentów wczesnego 
ostrzegania i wszelkich środków, jakie 
mają do dyspozycji w celu 
przeprowadzenia wczesnej restrukturyzacji 
lub uzyskania umorzenia długów 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 190
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja:

a) wydaje wykaz wskaźników 
ostrzegawczych powiązany z zestawem 
działań, które mają zostać wykonane przez 
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dłużników i przedsiębiorców w przypadku 
osiągnięcia tych wskaźników;

b) umieszcza na swojej stronie 
internetowej informacje określone w ust. 
2 w sposób przyjazny dla użytkownika.

Or. en

Poprawka 191
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć dostęp, o którym mowa w ust. 
1 i 2, do małych i średnich przedsiębiorstw 
lub przedsiębiorców.

skreśla się

Or. ro

Poprawka 192
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć dostęp, o którym mowa w ust. 
1 i 2, do małych i średnich przedsiębiorstw 
lub przedsiębiorców.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć dostęp, o którym mowa w ust. 
1 i 2, do małych i średnich przedsiębiorstw 
lub przedsiębiorców.

skreśla się

Or. en

Poprawka 194
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć dostęp, o którym mowa w ust. 
1 i 2, do małych i średnich przedsiębiorstw 
lub przedsiębiorców.

skreśla się

Or. en

Poprawka 195
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć dostęp, o którym mowa w ust. 
1 i 2, do małych i średnich przedsiębiorstw 
lub przedsiębiorców.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają, 
że przedstawiciele pracowników będą 
mieli możliwość informowania dłużników 
i przedsiębiorców o niepokojącej sytuacji 
przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie 
zapewniają również, że przedstawiciele 
pracowników będą mieli możliwość 
zasięgnięcia opinii wybranego przez siebie 
niezależnego eksperta i będą mieli dostęp 
do właściwych, aktualnych, jasnych i 
przystępnych informacji dotyczących 
sytuacji przedsiębiorstwa oraz 
rozpatrywanych różnych możliwości 
restrukturyzacji, łącznie z przeniesieniem 
własności przedsiębiorstwa na rzecz 
pracowników;

Or. en

Poprawka 197
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
niewypłacalności, dłużnicy znajdujący się 
w trudnej sytuacji finansowej mieli dostęp 
do skutecznych ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które pozwalają im 
przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia 
lub przedsiębiorstwa, przywrócić 
rentowność i uniknąć niewypłacalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
niewypłacalności, dłużnicy znajdujący się 
w trudnej sytuacji finansowej mieli dostęp 
do skutecznych ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które pozwalają im 
przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia 
lub przedsiębiorstwa, przywrócić 
rentowność i uniknąć niewypłacalności, 
bądź znaleźć sposoby zaspokojenia 
roszczeń wierzycieli, utrzymania miejsc 
pracy i działalności, które byłyby bardziej 
zadowalające niż likwidacja aktywów.

Or. en
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Poprawka 198
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
niewypłacalności, dłużnicy znajdujący się 
w trudnej sytuacji finansowej mieli dostęp 
do skutecznych ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które pozwalają im 
przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia 
lub przedsiębiorstwa, przywrócić 
rentowność i uniknąć niewypłacalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
niewypłacalności, dłużnicy znajdujący się 
w trudnej sytuacji finansowej mieli dostęp 
do skutecznych ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które pozwalają im 
przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia 
lub przedsiębiorstwa, przywrócić 
rentowność i uniknąć niewypłacalności. 
Państwa członkowskie zapewniają 
potwierdzenie rentowności dłużnika.

Or. en

Poprawka 199
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej mogą obejmować jedną 
procedurę lub jeden środek albo większą 
liczbę procedur lub środków.

2. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej mogą obejmować jedną 
procedurę lub jeden środek albo większą 
liczbę procedur lub środków poddanych 
negocjacjom i konsultacjom z 
przedstawicielami pracowników, którzy 
zachowują wszystkie prawa do rokowań i 
działań zbiorowych. Zawierają one także 
procedury lub środki służące 
przejmowaniu zadłużonych 
przedsiębiorstw przez pracowników 
zgodnie z prawem danego państwa 
członkowskiego.
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Or. en

Poprawka 200
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej mogą obejmować jedną 
procedurę lub jeden środek albo większą 
liczbę procedur lub środków.

2. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej mogą obejmować jedną 
procedurę lub jeden środek albo większą 
liczbę procedur lub środków. W żadnym 
razie nie dotyczą innych obowiązujących 
w państwach członkowskich procedur, 
które opierają się na umowie między 
wierzycielami, ani procedur służących 
wdrożeniu takiej umowy.

Or. fr

Poprawka 201
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej mogą obejmować jedną 
procedurę lub jeden środek albo większą 
liczbę procedur lub środków.

2. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej mogą obejmować jedną 
procedurę lub jeden środek albo większą 
liczbę procedur lub środków. Ramy 
obowiązują z zastrzeżeniem innych 
postępowań, które mogą być 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich na podstawie 
porozumienia umownego zawartego z 
wierzycielami.

Or. en

Poprawka 202
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie 
wprowadzają przepisy ograniczające 
zaangażowanie organu sądowego lub 
administracyjnego do przypadków, w 
których jest to konieczne i proporcjonalne, 
aby chronić interesy zainteresowanych 
stron.

3. Państwa członkowskie 
wprowadzają przepisy ograniczające 
zaangażowanie organu sądowego lub 
administracyjnego do przypadków, w 
których jest to konieczne i proporcjonalne, 
aby chronić interesy zainteresowanych 
stron. Z chwilą gdy dłużnik składa 
wniosek o interwencję organu sądowego, 
prowadzone postępowanie należy uznać za 
postępowanie sądowe.

Or. en

Poprawka 203
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie 
wprowadzają przepisy ograniczające 
zaangażowanie organu sądowego lub 
administracyjnego do przypadków, w 
których jest to konieczne i proporcjonalne, 
aby chronić interesy zainteresowanych 
stron.

3. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić przepisy ograniczające 
zaangażowanie organu sądowego lub 
administracyjnego do przypadków, w 
których jest to konieczne i proporcjonalne, 
zapewniając jednocześnie ochronę 
interesów zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 204
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1139445PL.docx 87/166 PE613.399v02-00

PL

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników lub na wniosek wierzycieli,
działających za zgodą dłużników.

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej powinny być dostępne na 
wniosek dłużników. Państwa 
członkowskie mogą ustalić, że 
odpowiednie ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej będą dostępne również na 
wniosek wierzycieli działających za zgodą 
dłużników.

Or. ro

Poprawka 205
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników lub na wniosek wierzycieli, 
działających za zgodą dłużników.

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników lub jeżeli dane państwo 
członkowskie podejmie taką decyzję na 
wniosek wierzycieli, działających za zgodą 
dłużników.

Or. fr

Poprawka 206
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników lub na wniosek wierzycieli, 
działających za zgodą dłużników.

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników, pracowników lub innych
wierzycieli, działających za zgodą 
dłużników.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników lub na wniosek wierzycieli, 
działających za zgodą dłużników.

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników, pracowników lub wierzycieli, 
działających za zgodą dłużników.

Or. en

Poprawka 208
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne na wniosek 
dłużników lub na wniosek wierzycieli, 
działających za zgodą dłużników.

4. Ramy restrukturyzacji 
zapobiegawczej są dostępne wyłącznie na 
wniosek dłużników.

Or. en

Poprawka 209
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4а. Państwa członkowskie mogą 
ustalić, że ramy restrukturyzacji będą 
dostępne również na wniosek wierzycieli 
za zgodą dłużnika.

Or. bg



AM\1139445PL.docx 89/166 PE613.399v02-00

PL

Poprawka 210
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnik uczestniczący w 
restrukturyzacji zapobiegawczej zachował 
całkowity albo przynajmniej częściowy 
zarząd nad swoim majątkiem i zarząd w 
zakresie bieżącego prowadzenia 
działalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnik uczestniczący w 
restrukturyzacji zapobiegawczej zachował 
całkowity albo przynajmniej częściowy 
zarząd nad swoim majątkiem i zarząd w 
zakresie bieżącego prowadzenia 
działalności z zastrzeżeniem określonych 
przepisów, takich jak dyrektywa 
2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie uzgodnień dotyczących 
zabezpieczeń finansowych.

Or. en

Poprawka 211
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Powołanie przez organ sądowy lub 
administracyjny zarządcy
restrukturyzacyjnego nie jest w każdym 
przypadku obowiązkowe.

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że nadzór nad postępowaniem 
restrukturyzacyjnym prowadzone przez 
zarządcę restrukturyzacyjnego stanie się 
obowiązkowy. W celu poszanowania 
prawa wierzycieli państwa członkowskie 
mogą postanowić, by odgrywali oni ważną 
rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących 
konieczności wskazania i powołania 
zarządcy upadłościowego do 
nadzorowania restrukturyzacji dłużnika 
sprawującego zarząd własny.

Or. ro
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Poprawka 212
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Powołanie przez organ sądowy lub 
administracyjny zarządcy 
restrukturyzacyjnego nie jest w każdym 
przypadku obowiązkowe.

2. Powołanie przez organ sądowy lub 
administracyjny zarządcy 
restrukturyzacyjnego nie jest w każdym 
przypadku obowiązkowe i podlega 
przepisom państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 213
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Powołanie przez organ sądowy lub 
administracyjny zarządcy 
restrukturyzacyjnego nie jest w każdym 
przypadku obowiązkowe.

2. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć przypadki, w których 
powołanie przez organ sądowy lub 
administracyjny zarządcy 
restrukturyzacyjnego nie jest 
obowiązkowe.

Or. bg

Poprawka 214
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wymagać powołania zarządcy 

skreśla się
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restrukturyzacyjnego w następujących 
sytuacjach:

a) gdy dłużnik uzyskał całkowite 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku zgodnie z art. 
6;

b) gdy plan restrukturyzacji wymaga 
zatwierdzenia przez organ sądowy lub 
administracyjny poprzez zastosowanie 
mechanizmu zatwierdzenia planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy 
wierzycieli, zgodnie z art. 11.

Or. en

Poprawka 215
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wymagać powołania zarządcy 
restrukturyzacyjnego w następujących 
sytuacjach:

3. Państwa członkowskie wymagają
powołania zarządcy w zakresie 
restrukturyzacji w następujących 
sytuacjach:

Or. en

Poprawka 216
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wymagać powołania zarządcy 
restrukturyzacyjnego w następujących 
sytuacjach:

3. Państwa członkowskie wymagają
powołania zarządcy restrukturyzacyjnego 
w następujących sytuacjach:

Or. ro
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Poprawka 217
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wymagać powołania zarządcy 
restrukturyzacyjnego w następujących 
sytuacjach:

3. Państwa członkowskie wymagają
powołania zarządcy restrukturyzacyjnego 
w następujących sytuacjach:

Or. bg

Poprawka 218
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gdy dłużnik uzyskał całkowite 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku zgodnie z art. 
6;

skreśla się

Or. en

Poprawka 219
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

аа) w przypadku gdy wraz z decyzją 
organu sądowego lub administracyjnego o  
rozpoczęciu postępowania 
restrukturyzacyjnego, czynności 
egzekucyjne w indywidualnym przypadku 
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zostają tymczasowo zawieszone zgodnie z 
art.  6.

Or. bg

Poprawka 220
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gdy plan restrukturyzacji wymaga 
zatwierdzenia przez organ sądowy lub 
administracyjny poprzez zastosowanie 
mechanizmu zatwierdzenia planu 
restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy 
wierzycieli, zgodnie z art. 11.

skreśla się

Or. en

Poprawka 221
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie gwarantują 
utworzenie komitetu wierzycieli. W skład 
komitetu wchodzą przedstawiciele 
głównych wierzycieli i innych 
zainteresowanych stron, w tym 
pracowników. Członkowie komitetu 
wierzycieli wspierają zarządcę 
restrukturyzacyjnego w wykonywaniu jego 
obowiązków i nadzorują wywiązywanie się 
z nich. Żądają oni udzielenia informacji 
dotyczących stanu prowadzonej 
działalności, przeprowadzenia kontroli 
ksiąg i dokumentacji przedsiębiorstwa 
oraz weryfikacji transakcji i dostępnych 
środków pieniężnych.



PE613.399v02-00 94/166 AM\1139445PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 222
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Przedstawiciele pracowników 
dłużnika muszą być regularnie 
informowani o postępowaniu 
restrukturyzacyjnym oraz o wszystkich 
odnotowanych zmianach.

Or. ro

Poprawka 223
Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zachęcają, 
aby na zarządców wyznaczać sieci o 
uwspólnionej strukturze.

Or. fr

Poprawka 224
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy, którzy negocjują ze swoimi 
wierzycielami plan restrukturyzacji, mogli 
uzyskać wstrzymanie czynności 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy, którzy negocjują ze swoimi 
wierzycielami plan restrukturyzacji, mogli 
uzyskać wstrzymanie czynności 



AM\1139445PL.docx 95/166 PE613.399v02-00

PL

egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, jeżeli jest to – w odpowiednim 
zakresie – konieczne, aby pomóc w 
negocjacjach planu restrukturyzacji.

egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, zgodnie z przepisami 
ustanowionymi w prawie krajowym, jeżeli 
jest to – w odpowiednim zakresie –
konieczne, aby pomóc w negocjacjach 
planu restrukturyzacji.

Or. ro

Poprawka 225
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy, którzy negocjują ze swoimi 
wierzycielami plan restrukturyzacji, mogli 
uzyskać wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, jeżeli jest to – w odpowiednim 
zakresie – konieczne, aby pomóc w 
negocjacjach planu restrukturyzacji.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dłużnicy, którzy negocjują ze swoimi 
wierzycielami plan restrukturyzacji, mogli 
uzyskać wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, w zakresie, w jakim 
wstrzymanie to jest konieczne, aby pomóc 
w negocjacjach planu restrukturyzacji.

Or. bg

Poprawka 226
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku toczącego się 
postępowania pozasądowego organ 
sądowy rozpatruje na podstawie 
uzasadnionego wniosku wydanie decyzji o 
wstrzymaniu czynności egzekucyjnych.

Or. en
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Poprawka 227
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, które 
obowiązuje wobec wszystkich typów 
wierzycieli, w tym wierzycieli 
zabezpieczonych i uprzywilejowanych. 
Wstrzymanie czynności egzekucyjnych 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo być 
ograniczone do jednego wierzyciela lub 
większej liczby pojedynczych wierzycieli, 
zgodnie z prawem krajowym.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, które 
obowiązuje wobec wszystkich typów 
wierzycieli, w tym wierzycieli 
zabezpieczonych i uprzywilejowanych.

Or. bg

Poprawka 228
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, które 
obowiązuje wobec wszystkich typów 
wierzycieli, w tym wierzycieli 
zabezpieczonych i uprzywilejowanych. 
Wstrzymanie czynności egzekucyjnych 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo być 
ograniczone do jednego wierzyciela lub 
większej liczby pojedynczych wierzycieli, 
zgodnie z prawem krajowym.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie decyzji o wstrzymaniu czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, które obowiązuje wobec 
wszystkich typów wierzycieli, w tym 
wierzycieli zabezpieczonych i 
uprzywilejowanych. Państwa 
członkowskie mogą dać organom 
sądowym lub administracyjnym możliwość 
nieuwzględnienia wniosku o wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku albo uchylenia 
wcześniejszej decyzji o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego
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wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

Or. fr

Poprawka 229
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wydania decyzji o wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, które 
obowiązuje wobec wszystkich typów 
wierzycieli, w tym wierzycieli 
zabezpieczonych i uprzywilejowanych. 
Wstrzymanie czynności egzekucyjnych 
może być całkowite, tzn. dotyczyć 
wszystkich wierzycieli, albo być 
ograniczone do jednego wierzyciela lub 
większej liczby pojedynczych wierzycieli,
zgodnie z prawem krajowym.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość uzyskania przez dłużnika 
decyzji o – obowiązującym wobec 
wszystkich typów wierzycieli –
wstrzymaniu czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku. Wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych może być 
całkowite, tzn. dotyczyć wszystkich 
wierzycieli, albo być ograniczone do 
jednego wierzyciela lub większej liczby 
pojedynczych wierzycieli – zgodnie z 
prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 230
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisów ust. 2 stosuje się do 
niezaspokojonych roszczeń pracowników, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy – i w zakresie, w 
jakim – państwa członkowskie gwarantują 
spłatę takich wierzytelności za pomocą 
innych środków zapewniających poziom 
ochrony co najmniej równoważny 
ochronie przewidzianej na mocy 

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do 
niezaspokojonych roszczeń pracowników.



PE613.399v02-00 98/166 AM\1139445PL.docx

PL

odpowiednich przepisów krajowych 
transponujących dyrektywę 2008/94/WE.

Or. en

Poprawka 231
António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisów ust. 2 stosuje się do 
niezaspokojonych roszczeń pracowników, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy – i w zakresie, w 
jakim – państwa członkowskie gwarantują 
spłatę takich wierzytelności za pomocą 
innych środków zapewniających poziom 
ochrony co najmniej równoważny 
ochronie przewidzianej na mocy 
odpowiednich przepisów krajowych 
transponujących dyrektywę 2008/94/WE.

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do 
ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych. Pensje i inne 
świadczenia pracowników są wypłacane 
natychmiast i w całości.

Or. pt

Poprawka 232
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisów ust. 2 stosuje się do 
niezaspokojonych roszczeń pracowników, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy – i w zakresie, w 
jakim – państwa członkowskie gwarantują 
spłatę takich wierzytelności za pomocą 
innych środków zapewniających poziom 
ochrony co najmniej równoważny 
ochronie przewidzianej na mocy 
odpowiednich przepisów krajowych 
transponujących dyrektywę 2008/94/WE.

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do 
niezaspokojonych roszczeń pracowników, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy – i w zakresie, w 
jakim – państwa członkowskie gwarantują 
spłatę takich wierzytelności w takiej samej 
wysokości za pomocą innych środków.
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Or. en

Poprawka 233
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do czterech
miesięcy.

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do trzech
miesięcy. Jednakże w przypadku umów 
finansowych oraz uzgodnień dotyczących 
kompensowania okres ten nie może 
przekraczać 48 godzin. 

Or. en

Poprawka 234
Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do czterech
miesięcy.

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do dwunastu
miesięcy, a także przewidują 
przeprowadzanie co cztery miesiące oceny 
toczących się negocjacji.

Or. fr

Poprawka 235
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do czterech
miesięcy.

4. Okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku ustala się w drodze 
porozumienia między bezpośrednio 
zaangażowanymi stronami na czas od 
dwóch do sześciu miesięcy, z możliwością 
jego wydłużenia na taki sam czas.

Or. pt

Poprawka 236
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do czterech
miesięcy.

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do dwóch
miesięcy.

Or. ro

Poprawka 237
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do czterech 
miesięcy.

4. Państwa członkowskie ograniczają 
okres wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku maksymalnie do 70 dni.

Or. en
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Poprawka 238
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dalsze wstrzymywanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku nie stanowi niesprawiedliwego 
pokrzywdzenia praw lub interesów 
zainteresowanych stron.

b) dalsze wstrzymywanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku nie stanowi niesprawiedliwego 
pokrzywdzenia praw lub interesów 
zainteresowanych stron.
Państwa członkowskie określają 
konkretne warunki, które musi spełnić 
dłużnik, aby okres wstrzymania został 
przedłużony lub by wydano decyzję o 
nowym okresie wstrzymania.

Or. en

Poprawka 239
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zobowiązanie dłużnika do 
ogłoszenia niewypłacalności na mocy 
prawa krajowego nastąpiło w okresie 
wstrzymania czynności egzekucyjnych.

Or. pt

Poprawka 240
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać dwunastu miesięcy.

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać 12 miesięcy. Okres 
wstrzymania przekraczający trzy miesiące 
wymaga zgody wierzycieli 
zabezpieczonych, których dotyczy plan 
restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 241
Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać dwunastu miesięcy.

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać osiemnastu miesięcy.

Or. it

Poprawka 242
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać dwunastu miesięcy.

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać 100 dni.

Or. en
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Poprawka 243
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać dwunastu miesięcy.

7. Łączny okres wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, włącznie z 
okresami wydłużenia i wznowienia, nie 
może przekraczać sześciu miesięcy.

Or. ro

Poprawka 244
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organy sądowe lub administracyjne 
mogły odstąpić – całkowicie lub częściowo 
– od wstrzymania czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku:

8. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organy sądowe lub administracyjne, w 
świetle kompetencji przyznanych im na 
mocy prawa krajowego, mogły odstąpić –
całkowicie lub częściowo – od 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku:

Or. ro

Poprawka 245
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) na wniosek wierzyciela, jeżeli (i) 
jego zabezpieczenie lub prawo własności 
nie jest odpowiednio chronione, bądź gdy 
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(ii) własność nie jest niezbędna dla 
skutecznej restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 246
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny może nie uwzględnić 
wniosku o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku albo zmienić swoją 
wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 247
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny może nie uwzględnić 

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku lub gdy nie 
poczyniono odpowiednich postępów w 
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wniosku o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku albo zmienić swoją 
wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

negocjacjach dotyczących planu 
restrukturyzacji z powodu braku woli 
współpracy ze strony dłużnika, organ 
sądowy lub administracyjny może nie 
uwzględnić wniosku o wstrzymanie 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku albo zmienić 
swoją wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu 
w odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

Or. en

Poprawka 248
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny może nie uwzględnić 
wniosku o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku albo zmienić swoją 
wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny może zmienić swoją 
wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

Or. bg

Poprawka 249
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny może nie uwzględnić 
wniosku o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku albo zmienić swoją 
wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organ sądowy lub administracyjny 
mógł stwierdzić, że jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku i by organ 
sądowy lub administracyjny mógł 
następnie nie uwzględnić wniosku o 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku albo zmienić 
swoją wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu 
w odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

Or. pt

Poprawka 250
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 − ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny może nie uwzględnić 
wniosku o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku albo zmienić swoją 
wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu w 
odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy jeden wierzyciel lub 
jedna grupa wierzycieli zostali lub zostają 
niesprawiedliwie pokrzywdzeni na skutek 
wstrzymania czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, organ sądowy 
lub administracyjny, w świetle kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, mogły nie uwzględnić wniosku 
o wstrzymanie czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku albo zmienić 
swoją wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu 
w odniesieniu do takiego pokrzywdzonego 
wierzyciela lub grupy wierzycieli, na 
prośbę zainteresowanych wierzycieli.

Or. ro
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Poprawka 251
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli prawo krajowe przewiduje 
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości w okresie wstrzymania 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku, obowiązek ten 
jest zawieszany na ten okres.

1. Jeżeli prawo krajowe przewiduje 
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości w okresie trwania postępowania 
restrukturyzacyjnego, obowiązek ten jest 
zawieszany na ten okres.

Or. en

Poprawka 252
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowite wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych obejmujące wszystkich 
wierzycieli chroni przed otwarciem 
postępowania upadłościowego na wniosek 
wierzyciela lub wierzycieli.

2. Całkowite wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych obejmujące wszystkich 
wierzycieli chroni przed otwarciem 
postępowania upadłościowego na wniosek 
wierzyciela lub wierzycieli, z wyjątkiem 
pracowników zgodnie z art. 6 ust. 3.

Or. en

Poprawka 253
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowite wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych obejmujące wszystkich 
wierzycieli chroni przed otwarciem 

2. Toczące się postępowanie 
restrukturyzacyjne obejmujące wszystkich 
wierzycieli chroni przed otwarciem 
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postępowania upadłościowego na wniosek 
wierzyciela lub wierzycieli.

postępowania upadłościowego na wniosek 
wierzyciela lub wierzycieli.

Or. en

Poprawka 254
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowite wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych obejmujące wszystkich 
wierzycieli chroni przed otwarciem 
postępowania upadłościowego na wniosek 
wierzyciela lub wierzycieli.

2. Każde wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku chroni przed otwarciem 
postępowania upadłościowego na wniosek 
któregokolwiek z wierzycieli.

Or. en

Poprawka 255
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może 
odstąpić od stosowania przepisów ust. 1, 
gdy dłużnik stracił płynność i nie jest już w 
stanie spłacać swoich wymagalnych 
zobowiązań w okresie wstrzymania 
czynności egzekucyjnych. W takim 
przypadku państwa członkowskie 
zapewniają, aby postępowanie 
restrukturyzacyjne nie kończyło się 
automatycznie i aby organ sądowy lub 
administracyjny – po przeanalizowaniu 
szans uzyskania porozumienia w sprawie 
planu pomyślnej restrukturyzacji w okresie 
wstrzymania – mógł odroczyć wszczęcie 
postępowania upadłościowego i utrzymać 
korzyści związane ze wstrzymaniem 

3. Państwo członkowskie może 
odstąpić od stosowania przepisów ust. 1, 
gdy dłużnik stracił płynność i nie jest już w 
stanie spłacać swoich wymagalnych 
zobowiązań w okresie wstrzymania 
czynności egzekucyjnych. W takim 
przypadku państwa członkowskie 
zapewniają, aby postępowanie 
restrukturyzacyjne nie kończyło się 
automatycznie i aby organ sądowy lub 
administracyjny – po przeanalizowaniu 
szans uzyskania porozumienia w sprawie 
planu pomyślnej restrukturyzacji lub 
wykonalnego ekonomicznie przeniesienia 
własności przedsiębiorstwa w okresie 
wstrzymania – mógł odroczyć wszczęcie 
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czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku.

postępowania upadłościowego i utrzymać 
korzyści związane ze wstrzymaniem 
czynności egzekucyjnych w 
indywidualnym przypadku.

Or. en

Poprawka 256
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych wierzyciele, których 
dotyczy wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych, nie mogli wstrzymywać się 
ze spełnieniem świadczenia, wypowiadać 
umów niewykonanych, wymagać 
wcześniejszej spłaty ani dokonywać 
jakichkolwiek innych zmian w tych
umowach ze szkodą dla dłużnika w 
odniesieniu do długów, które powstały 
przed wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych. Państwa członkowskie 
mogą ograniczyć stosowanie tego przepisu 
do podstawowych umów, które są 
niezbędne do kontynuowania bieżącego 
prowadzenia działalności.

4. Z zastrzeżeniem określonego 
ustawodawstwa, takiego jak dyrektywa 
2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie uzgodnień dotyczących 
zabezpieczeń finansowych, państwa
członkowskie zapewniają, aby w okresie 
wstrzymania czynności egzekucyjnych
niezabezpieczeni wierzyciele, których 
dotyczy wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych, nie mogli wstrzymywać się 
ze spełnieniem świadczenia, wypowiadać 
umów niewykonanych, wymagać 
wcześniejszej spłaty ani dokonywać 
jakichkolwiek innych zmian w 
niewykonanych i podstawowych
umowach, które są niezbędne do 
kontynuowania bieżącego prowadzenia 
działalności, ze szkodą dla dłużnika w 
odniesieniu do długów, które powstały 
przed wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych, o ile dłużnik wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań wynikających z tych 
umów.

Or. en

Poprawka 257
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych wierzyciele, których 
dotyczy wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych, nie mogli wstrzymywać się 
ze spełnieniem świadczenia, wypowiadać 
umów niewykonanych, wymagać 
wcześniejszej spłaty ani dokonywać 
jakichkolwiek innych zmian w tych 
umowach ze szkodą dla dłużnika w 
odniesieniu do długów, które powstały 
przed wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych. Państwa członkowskie 
mogą ograniczyć stosowanie tego przepisu 
do podstawowych umów, które są 
niezbędne do kontynuowania bieżącego 
prowadzenia działalności.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych wierzyciele, których 
dotyczy wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych, nie mogli wstrzymywać się 
ze spełnieniem świadczenia, wypowiadać 
umów niewykonanych, wymagać 
wcześniejszej spłaty ani dokonywać 
jakichkolwiek innych zmian w tych 
umowach ze szkodą dla dłużnika w 
odniesieniu do długów, które powstały 
przed wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych, o ile dłużnik w dalszym 
ciągu wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z tych umów. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć stosowanie 
tego przepisu do podstawowych umów, 
które są niezbędne do kontynuowania 
bieżącego prowadzenia działalności.

Or. en

Poprawka 258
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w okresie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych wierzyciele, których
dotyczy wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych, nie mogli wstrzymywać się 
ze spełnieniem świadczenia, wypowiadać 
umów niewykonanych, wymagać 
wcześniejszej spłaty ani dokonywać 
jakichkolwiek innych zmian w tych 
umowach ze szkodą dla dłużnika w 
odniesieniu do długów, które powstały 
przed wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych. Państwa członkowskie 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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mogą ograniczyć stosowanie tego przepisu 
do podstawowych umów, które są 
niezbędne do kontynuowania bieżącego 
prowadzenia działalności.

Or. pt

Poprawka 259
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wierzyciele nie mogli wstrzymywać się 
ze spełnieniem świadczenia, wypowiadać 
umów niewykonanych, wymagać 
wcześniejszej spłaty ani dokonywać 
jakichkolwiek innych zmian w tych 
umowach ze szkodą dla dłużnika na mocy 
klauzuli umownej przewidującej podjęcie 
takich środków na podstawie samego 
faktu rozpoczęcia przez dłużnika 
negocjacji restrukturyzacyjnych lub 
wystąpienia o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, wydania decyzji o takim 
wstrzymaniu, lub innego podobnego 
zdarzenia związanego ze wstrzymaniem 
czynności egzekucyjnych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 260
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wierzyciele nie mogli wstrzymywać 

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wierzyciele nie mogli wstrzymywać 
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się ze spełnieniem świadczenia, 
wypowiadać umów niewykonanych, 
wymagać wcześniejszej spłaty ani 
dokonywać jakichkolwiek innych zmian w 
tych umowach ze szkodą dla dłużnika na 
mocy klauzuli umownej przewidującej 
podjęcie takich środków na podstawie 
samego faktu rozpoczęcia przez dłużnika 
negocjacji restrukturyzacyjnych lub 
wystąpienia o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, wydania decyzji o takim 
wstrzymaniu, lub innego podobnego 
zdarzenia związanego ze wstrzymaniem 
czynności egzekucyjnych.

się ze spełnieniem świadczenia, 
wypowiadać umów niewykonanych, 
wymagać wcześniejszej spłaty ani 
dokonywać jakichkolwiek innych zmian w 
tych umowach ze szkodą dla dłużnika na 
mocy klauzuli umownej przewidującej 
podjęcie takich środków na podstawie 
samego faktu rozpoczęcia przez dłużnika 
negocjacji restrukturyzacyjnych lub 
wystąpienia o wstrzymanie czynności 
egzekucyjnych w indywidualnym 
przypadku, wydania decyzji o takim 
wstrzymaniu, lub innego podobnego 
zdarzenia związanego ze wstrzymaniem 
czynności egzekucyjnych, chyba że 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych 
dotyczy danych wierzycieli i są oni w 
stanie udowodnić, że wskutek takiego 
zdarzenia doznaliby znacznych szkód.

Or. de

Poprawka 261
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nic nie uniemożliwiało dłużnikowi 
spłacania w ramach prowadzenia zwykłej 
działalności gospodarczej wierzytelności i 
należności wierzycieli, których nie dotyczy 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych, 
oraz zobowiązań wobec wierzycieli 
objętych wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych, powstałych po wydaniu 
decyzji o wstrzymaniu czynności 
egzekucyjnych i nowo powstających w 
okresie wstrzymania.

skreśla się

Or. ro



AM\1139445PL.docx 113/166 PE613.399v02-00

PL

Poprawka 262
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 − ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nic nie uniemożliwiało dłużnikowi 
spłacania w ramach prowadzenia zwykłej 
działalności gospodarczej wierzytelności i 
należności wierzycieli, których nie dotyczy 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych, 
oraz zobowiązań wobec wierzycieli 
objętych wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych, powstałych po wydaniu 
decyzji o wstrzymaniu czynności 
egzekucyjnych i nowo powstających w 
okresie wstrzymania.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nic nie uniemożliwiało dłużnikowi 
spłacania w ramach prowadzenia zwykłej 
działalności gospodarczej wierzytelności i 
należności wierzycieli, których nie dotyczy 
wstrzymanie czynności egzekucyjnych, 
oraz zobowiązań wobec wierzycieli 
objętych wstrzymaniem czynności 
egzekucyjnych, powstałych w dowolnym 
momencie w okresie wstrzymania.

Or. pt

Poprawka 263
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie zapewniają, 
że kwestie objęte ust. 1–7 tego artykułu 
nie wpływają na prawo pracowników do 
rokowań oraz działań zbiorowych, w tym 
prawo do strajku.

Or. en

Poprawka 264
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, 
aby plany restrukturyzacji przedkładane 
organowi sądowemu lub 
administracyjnemu do zatwierdzenia 
zawierały co najmniej następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie wymagają, 
aby przedstawiane plany restrukturyzacji 
były potwierdzone przez organ sądowy lub 
administracyjny i dopilnowują, aby 
przedstawiciele pracowników lub sami 
pracownicy dłużnika, jeśli nie mają 
przedstawiciela, byli o takich planach 
powiadamiani w celu wyrażenia opinii. 
Plany restrukturyzacji zawierają co 
najmniej następujące informacje:

Or. pt

Poprawka 265
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, 
aby plany restrukturyzacji przedkładane 
organowi sądowemu lub 
administracyjnemu do zatwierdzenia 
zawierały co najmniej następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie wymagają, 
aby plany restrukturyzacji przedkładane 
organowi sądowemu lub 
administracyjnemu do zatwierdzenia 
zawierały co najmniej informacje 
wymienione poniżej, oraz zapewniają, że 
informacje te będą przedmiotem rozmów i 
konsultacji z przedstawicielami 
pracowników lub z samymi 
pracownikami, w przypadku gdy nie mają 
oni przedstawicieli:

Or. en

Poprawka 266
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1139445PL.docx 115/166 PE613.399v02-00

PL

aa) w stosownych przypadkach, dane 
identyfikujące zarządcy 
restrukturyzacyjnego;

Or. ro

Poprawka 267
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wycenę obecnej wartości dłużnika 
lub przedsiębiorstwa dłużnika oraz 
oświadczenie dotyczące przyczyn i skali 
trudności finansowych dłużnika, poparte 
uzasadnieniem;

b) wycenę obecnej wartości dłużnika 
lub przedsiębiorstwa dłużnika oraz poparte 
uzasadnieniem oświadczenie dotyczące 
przyczyn i skali trudności finansowych 
dłużnika uwzględniające opis wszystkich 
aktywów, długów i ich lokalizacji oraz 
ocenę zobowiązań finansowych wobec 
jednostek dominujących i zależnych 
przedsiębiorstwa, a także ocenę 
przepływów finansowych pomiędzy 
przedsiębiorstwem a tymi jednostkami, 
aby oszacować zdolność finansową grupy 
kapitałowej dłużnika w przypadku 
wspólnej odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 268
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wycenę obecnej wartości dłużnika 
lub przedsiębiorstwa dłużnika oraz 
oświadczenie dotyczące przyczyn i skali 
trudności finansowych dłużnika, poparte 
uzasadnieniem;

b) wycenę obecnej wartości dłużnika 
lub przedsiębiorstwa dłużnika oraz poparte 
uzasadnieniem oświadczenie dotyczące 
przyczyn i skali trudności finansowych 
dłużnika, uwzględniające opis wszystkich 
aktywów, długów i ich lokalizacji; opis ten 
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obejmuje ocenę zobowiązań finansowych 
wobec jednostek dominujących i 
zależnych przedsiębiorstwa, a także ocenę 
przepływów finansowych pomiędzy 
przedsiębiorstwem a tymi jednostkami, 
aby oszacować zdolność finansową grupy 
kapitałowej dłużnika w przypadku 
wspólnej odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 269
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wycenę obecnej wartości dłużnika 
lub przedsiębiorstwa dłużnika oraz 
oświadczenie dotyczące przyczyn i skali 
trudności finansowych dłużnika, poparte 
uzasadnieniem;

b) wycenę obecnej wartości dłużnika 
lub przedsiębiorstwa dłużnika oraz wycenę 
wartości przewidywanej likwidacji 
dłużnika lub przedsiębiorstwa dłużnika, 
przygotowaną przez biegłego sądowego, a 
także oświadczenie dotyczące przyczyn i 
skali trudności finansowych dłużnika, 
poparte uzasadnieniem;

Or. en

Poprawka 270
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) grupy, na które podzielono 
zainteresowane strony w celu przyjęcia 
planu, wraz z uzasadnieniem tego podziału 
i informacjami na temat wartości 
poszczególnych wierzycieli i innych 
członków każdej grupy;

d) grupy, na które – na mocy prawa 
krajowego i na podstawie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów – podzielono 
zainteresowane strony w celu przyjęcia 
planu, wraz z uzasadnieniem tego podziału 
i informacjami na temat wartości 
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poszczególnych wierzycieli i innych 
członków każdej grupy;

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wszelkie aspekty organizacyjne i 
ewentualne konsekwencje dla poziomu 
zatrudnienia wynikające z planu 
restrukturyzacji, w tym wpływ na 
jednostki zależne i podwykonawców, 
warunki pracy i wynagrodzenie 
pracowników; 

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) dowody na to, że żadne negatywne 
skutki nie będą miały wpływu na 
pracownicze programy emerytalne 
dotyczące obecnych i emerytowanych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 273
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f – podpunkt iii c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiic) możliwości sprzedaży 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 274
António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opinię lub oświadczenie osoby 
odpowiedzialnej za przedstawienie 
proponowanego planu restrukturyzacji 
wyjaśniające, dlaczego przedsiębiorstwo 
jest rentowne, w jaki sposób wdrożenie 
proponowanego planu przyczyni się do 
uniknięcia przez dłużnika upadłości i 
przywróci jego długookresową rentowność 
oraz wskazujące ewentualne warunki 
wstępne, które mogą być konieczne dla 
powodzenia planu restrukturyzacji; ta 
opinia lub oświadczenie powinny zawierać 
uzasadnienie.

g) opinię lub oświadczenie osoby 
odpowiedzialnej za przedstawienie 
proponowanego planu restrukturyzacji 
wyjaśniające, dlaczego przedsiębiorstwo 
jest rentowne, w jaki sposób wdrożenie 
proponowanego planu przyczyni się do 
uniknięcia przez dłużnika upadłości i 
przywróci jego długookresową rentowność 
oraz wskazujące ewentualne warunki 
wstępne, które mogą być konieczne dla 
powodzenia planu restrukturyzacji; ta
opinia lub oświadczenie powinny zawierać 
uzasadnienie. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć możliwość wystąpienia o 
zatwierdzenie takiej opinii lub 
oświadczenia przez eksperta 
zewnętrznego, np. zarządcę lub specjalistę 
upadłościowego.

Or. pt

Poprawka 275
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opinię lub oświadczenie osoby 
odpowiedzialnej za przedstawienie 
proponowanego planu restrukturyzacji 
wyjaśniające, dlaczego przedsiębiorstwo 
jest rentowne, w jaki sposób wdrożenie 
proponowanego planu przyczyni się do 
uniknięcia przez dłużnika upadłości i 
przywróci jego długookresową rentowność 
oraz wskazujące ewentualne warunki 
wstępne, które mogą być konieczne dla 
powodzenia planu restrukturyzacji; ta 
opinia lub oświadczenie powinny zawierać 
uzasadnienie.

g) opinię lub oświadczenie osoby 
odpowiedzialnej za przedstawienie 
proponowanego planu restrukturyzacji 
wyjaśniające, dlaczego przedsiębiorstwo 
jest rentowne, w jaki sposób wdrożenie 
proponowanego planu przyczyni się do 
uniknięcia przez dłużnika upadłości i 
przywróci jego długookresową rentowność 
oraz wskazujące ewentualne warunki 
wstępne, które mogą być konieczne dla 
powodzenia planu restrukturyzacji; ta 
opinia lub oświadczenie powinny zawierać 
uzasadnienie. Taka opinia lub 
oświadczenie poparte uzasadnieniem 
podlegają zatwierdzeniu przez eksperta 
zewnętrznego.

Or. en

Poprawka 276
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opinię lub oświadczenie osoby 
odpowiedzialnej za przedstawienie 
proponowanego planu restrukturyzacji 
wyjaśniające, dlaczego przedsiębiorstwo 
jest rentowne, w jaki sposób wdrożenie 
proponowanego planu przyczyni się do 
uniknięcia przez dłużnika upadłości i 
przywróci jego długookresową rentowność 
oraz wskazujące ewentualne warunki 
wstępne, które mogą być konieczne dla 
powodzenia planu restrukturyzacji; ta 
opinia lub oświadczenie powinny zawierać 
uzasadnienie.

g) opinię lub oświadczenie wskazanej 
przez każde z państw członkowskich osoby 
odpowiedzialnej za przedstawienie 
proponowanego planu restrukturyzacji 
wyjaśniające, dlaczego przedsiębiorstwo 
jest rentowne, w jaki sposób wdrożenie 
proponowanego planu przyczyni się do 
uniknięcia przez dłużnika upadłości i 
przywróci jego długookresową rentowność 
oraz wskazujące ewentualne warunki 
wstępne, które mogą być konieczne dla 
powodzenia planu restrukturyzacji; ta 
opinia lub oświadczenie powinny zawierać 
uzasadnienie.

Or. en
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Poprawka 277
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) roszczenia pracowników i inne 
prawa są traktowane z uwzględnieniem 
bezwzględnego pierwszeństwa  wszelkich 
roszczeń finansowych pracowników.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie określają 
warunki uprawniające wierzycieli i 
pracowników do przedstawienia 
alternatywnego planu restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 279
António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby plany restrukturyzacji nie miały 
wpływu na uprawnienia i roszczenia 
pracowników, oraz aby dodatkowe 
fundusze lub systemy emerytalne 
pozostały bez zmian, gdyż nie stanowią 
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one części majątku przedsiębiorstwa 
objętego planami restrukturyzacji.

Or. pt

Poprawka 280
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby prawa pracownicze i 
wszelkie roszczenia pracowników nie 
zostały naruszone w ramach planu 
restrukturyzacji, z zastrzeżeniem 
poszanowania art. 6 ust. 3 niniejszej 
dyrektywy.

Or. ro

Poprawka 281
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim zainteresowanym wierzycielom 
prawo głosu w sprawie przyjęcia planu 
restrukturyzacji. Państwa członkowskie 
mogą przyznać prawa głosu również 
zainteresowanym udziałowcom, zgodnie z 
art. 12 ust. 2.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim zainteresowanym wierzycielom 
prawo głosu w sprawie przyjęcia planu 
restrukturyzacji. Państwa członkowskie 
mogą przyznać prawa głosu również 
zainteresowanym udziałowcom, zgodnie z 
art. 12 ust. 2, zapewniając przestrzeganie 
kryterium poszanowania interesów 
wierzycieli, o którym mowa w art. 2 ust. 9.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim zainteresowanym wierzycielom 
prawo głosu w sprawie przyjęcia planu 
restrukturyzacji. Państwa członkowskie 
mogą przyznać prawa głosu również 
zainteresowanym udziałowcom, zgodnie z 
art. 12 ust. 2.

(1) Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim zainteresowanym wierzycielom 
prawo głosu w sprawie przyjęcia planu 
restrukturyzacji po poinformowaniu ich o 
postępowaniu i jego ewentualnych 
konsekwencjach. Państwa członkowskie 
mogą przyznać prawa głosu również 
zainteresowanym udziałowcom zgodnie z 
art. 12 ust. 2.

Or. en

Poprawka 283
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim zainteresowanym wierzycielom 
prawo głosu w sprawie przyjęcia planu 
restrukturyzacji. Państwa członkowskie 
mogą przyznać prawa głosu również 
zainteresowanym udziałowcom, zgodnie z 
art. 12 ust. 2.

(1) Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim zainteresowanym wierzycielom, 
w tym pracownikom, prawo głosu w 
sprawie przyjęcia planu restrukturyzacji. 
Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa głosu również zainteresowanym 
udziałowcom, zgodnie z art. 12 ust. 2.

Or. en

Poprawka 284
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1a. Przedstawiciele pracowników 
powinni być należycie informowani o 
treści i etapach realizacji planu 
restrukturyzacji, zanim zostanie on 
przyjęty, zgodnie z prawem Unii i prawem 
krajowym.

Or. ro

Poprawka 285
António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
wymóg utworzenia osobnej grupy dla
pracowników.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup na gruncie 
prawa krajowego. Grupy są tworzone w 
taki sposób, aby każda z nich obejmowała 
roszczenia lub udziały wiążące się z 
prawami, które są na tyle podobne, że 
uzasadniają traktowanie członków tej 
grupy jako jednolitej grupy o wspólnych 
interesach. Do celów przyjęcia planu 
restrukturyzacji należy wyznaczyć odrębne 
grupy co najmniej dla wierzytelności 
zabezpieczonych i niezabezpieczonych. 
Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby pracownicy i udziałowcy byli 
ujęci w odrębnych grupach, jako 
wierzyciele uprzywilejowani, nawet w 
odniesieniu do wszelkich długów wobec 
państwa. Przedstawiciele pracowników
powinni być informowani i proszeni o 
opinię, powinni móc przedstawiać 
rozwiązania alternatywne gwarantujące 
utrzymanie zatrudnienia i występować o 
interwencję eksperta z zewnątrz, który 
przedstawi propozycje alternatywne o 
takim samym statusie i znaczeniu, jak 
każdy inny plan czy propozycja.

Or. pt
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Poprawka 286
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
wymóg utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Wszyscy wierzyciele 
dłużnika tej samej grupy mają równe 
prawa w odniesieniu do planu 
restrukturyzacji. Państwa członkowskie 
mogą również ustanowić wymóg 
utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

Or. bg

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
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wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić
wymóg utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie ustanawiają również wymóg 
utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników oraz traktowania jej w 
sposób uprzywilejowany.

Or. en

Poprawka 288
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
wymóg utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

2. Państwa członkowskie mogą 
zapewnić, że zainteresowane strony będą
traktowane jako odrębne grupy, utworzone 
zgodnie z kryteriami tworzenia grup. 
Grupy można tworzyć w taki sposób, aby 
każda z nich obejmowała roszczenia lub 
udziały wiążące się z prawami, które są na 
tyle podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji wierzytelności 
zabezpieczone można traktować jako 
odrębną grupę, jeżeli ma na nie wpływ 
plan restrukturyzacji. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
wymóg utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

Or. en

Poprawka 289
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić
wymóg utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zainteresowane strony były traktowane 
jako odrębne grupy, utworzone zgodnie z 
kryteriami tworzenia grup. Grupy są 
tworzone w taki sposób, aby każda z nich 
obejmowała roszczenia lub udziały 
wiążące się z prawami, które są na tyle 
podobne, że uzasadniają traktowanie 
członków tej grupy jako jednolitej grupy o 
wspólnych interesach. Do celów przyjęcia 
planu restrukturyzacji należy wyznaczyć 
odrębne grupy co najmniej dla 
wierzytelności zabezpieczonych i 
niezabezpieczonych. Państwa 
członkowskie ustanawiają również wymóg 
utworzenia osobnej grupy dla 
pracowników.

Or. en

Poprawka 290
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przedstawiciele pracowników są 
informowani i przeprowadza się z nimi 
konsultacje. Mają oni prawo do 
przedstawienia alternatywnych planów w 
celu ochrony zatrudnienia. Mają oni 
również prawo wnioskować o zasięgnięcie 
opinii ekspertów zewnętrznych w celu 
opracowania alternatywnych planów lub 
kontrpropozycji. Plany te mają taki sam 
status i takie samo znaczenie jak wszystkie 
inne plany i wnioski.

Or. en
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Poprawka 291
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Plany restrukturyzacji nie mają 
negatywnego wpływu na pracownicze 
programy emerytalne.

Or. en

Poprawka 292
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Plan restrukturyzacji należy uznać 
za przyjęty przez zainteresowane strony, 
gdy uzyskał poparcie większości –
ustalanej na podstawie kwoty ich roszczeń 
lub wartości udziałów – w każdej grupie. 
Państwa członkowskie określają 
większość, jaka jest wymagana do 
przyjęcia planu restrukturyzacji; większość 
ta nie powinna w żadnym wypadku 
przekraczać 75 % kwoty roszczeń lub 
wartości udziałów w każdej grupie.

4. Plan restrukturyzacji należy uznać 
za przyjęty przez zainteresowane strony, 
gdy uzyskał poparcie większości –
ustalanej na podstawie kwoty ich roszczeń 
lub wartości udziałów – w każdej grupie. 
Państwa członkowskie określają 
większość, jaka jest wymagana do 
przyjęcia planu restrukturyzacji; większość 
ta nie powinna w żadnym wypadku 
przekraczać 75 % lub – w przypadku 
zabezpieczonych wierzycieli – 80 % kwoty 
roszczeń lub wartości udziałów w każdej 
grupie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Państwa członkowskie zapewniają, 
że – w sytuacji, gdy plan restrukturyzacji 
obejmuje decyzje mogące prowadzić do 
znacznych zmian w organizacji pracy lub 
stosunkach umownych – pracownicy, 
których ten plan dotyczy, będą mieli 
prawo głosu w jego sprawie oraz że jego 
zatwierdzenie będzie wymagało poparcia 
pracowników.

Or. en

Poprawka 294
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 − ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy wymagana 
większość nie została osiągnięta w jednej 
głosującej grupie wyrażającej sprzeciw lub 
większej liczbie takich grup, plan może 
mimo to zostać zatwierdzony, jeżeli 
spełnia określone w art. 11 wymogi 
związane z mechanizmem zatwierdzenia 
planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi 
grupy wierzycieli.

6. W przypadku gdy wymagana 
większość nie została osiągnięta w jednej 
głosującej grupie wyrażającej sprzeciw lub 
większej liczbie takich grup, plan może 
mimo to zostać zatwierdzony, jeżeli 
spełnia określone w art. 11 wymogi 
związane z mechanizmem zatwierdzenia 
planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi 
grupy wierzycieli. Jednak należy 
przestrzegać układów zbiorowych oraz 
rezultatów rokowań zbiorowych, o ile 
takie istnieją.

Or. en

Poprawka 295
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6a. Państwa członkowskie, w których 
plany restrukturyzacji nie mogą częściowo 
lub całkowicie dotyczyć kredytów 
podmiotów państwowych, zapewniają, że 
kredyty takie będą stanowiły odrębną 
grupę i w związku z tym będą odpowiednio 
traktowane, oraz że dane podmioty 
państwowe nie będą miały prawa głosu w 
sprawie zatwierdzenia planu 
restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 296
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie gwarantują, 
że jeżeli inni wierzyciele nie podejmują 
współpracy, plan restrukturyzacji 
pracowników można przedstawić 
odpowiedniemu organowi sądowemu lub 
administracyjnemu oraz przyjąć bez zgody 
niewspółpracujących wierzycieli.

Or. en

Poprawka 297
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby następujące plany restrukturyzacji 
mogły stać się obowiązujące wobec stron 
tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone 
przez organ sądowy lub administracyjny:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby plany restrukturyzacji, które mają 
wpływ na interesy zainteresowanych stron 
wyrażających sprzeciw, mogły stać się 
obowiązujące wobec stron tylko wówczas, 
gdy zostały zatwierdzone przez organ 
sądowy lub administracyjny.
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Or. en

Poprawka 298
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) plany restrukturyzacji, które mają 
wpływ na interesy zainteresowanych stron 
wyrażających sprzeciw;

skreśla się

Or. en

Poprawka 299
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plany restrukturyzacji 
przewidujące nowe finansowanie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 300
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) plany restrukturyzacji, które wiążą 
się z utratą ponad 10 miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 301
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) plany restrukturyzacji, wobec 
których grupa pracowników lub innych 
wierzycieli zgłosiła kontrpropozycje;

Or. en

Poprawka 302
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie nowe finansowanie jest 
niezbędne do zrealizowania planu 
restrukturyzacji i nie stanowi 
niesprawiedliwego pokrzywdzenia 
interesów wierzycieli.

c) wszelkie nowe finansowanie jest 
niezbędne i proporcjonalne do 
zrealizowania planu restrukturyzacji.

Or. ro

Poprawka 303
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedsiębiorcy i dyrektorzy nie 
nadużywają przepisów niniejszej 
dyrektywy, stosując „taktyczną upadłość”, 
żeby obejść lub podważyć prawa 
wierzycieli, pracowników i innych 
zainteresowanych stron, a także swoje 
obowiązki wobec danego państwa 
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członkowskiego (danych państw 
członkowskich).

Or. en

Poprawka 304
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedstawiciele pracowników 
zostali powiadomieni i przeprowadzono z 
nimi konsultacje.

Or. en

Poprawka 305
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) plany restrukturyzacji nie skutkują 
oszustwem wobec wierzycieli, 
pracowników, innych zainteresowanych 
stron lub danego państwa członkowskiego 
(danych państw członkowskich).

Or. en

Poprawka 306
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organy sądowe lub administracyjne 
mogły odmówić zatwierdzenia planu 
restrukturyzacji w sytuacji, gdy nie rokuje 
on szans na zapobieżenie upadłości 
dłużnika i zapewnienie rentowności 
przedsiębiorstwa.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organy sądowe lub administracyjne 
odmawiały zatwierdzenia planu 
restrukturyzacji w sytuacji, gdy nie rokuje 
on szans na zapobieżenie upadłości 
dłużnika i zapewnienie rentowności 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 307
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby plan restrukturyzacji, który nie został 
zatwierdzony przez wszystkie grupy 
zainteresowanych stron, mógł zostać 
zatwierdzony przez organ sądowy lub 
administracyjny na wniosek dłużnika lub 
wierzyciela działającego za zgodą 
dłużnika, i mógł zacząć obowiązywać 
wobec grupy lub grup wyrażających 
sprzeciw, gdy ten plan restrukturyzacji:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby plan restrukturyzacji, który nie został 
zatwierdzony przez wszystkie grupy 
zainteresowanych stron, mógł zostać 
zatwierdzony przez organ sądowy lub 
administracyjny na wniosek dłużnika lub, o 
ile stanowią tak przepisy prawa 
krajowego, wierzyciela działającego za 
zgodą dłużnika, i mógł zacząć 
obowiązywać wobec grupy lub grup 
wyrażających sprzeciw, gdy ten plan 
restrukturyzacji:

Or. ro

Poprawka 308
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spełnia warunki określone w art. 10 
ust. 2;

a) spełnia warunki określone w art. 10 
ust. 2, zapewniając jednocześnie zgodność 
z wszystkimi wymogami przewidzianymi 
na mocy prawa krajowego;
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Or. ro

Poprawka 309
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyraziła na niego zgodę co 
najmniej jedna grupa zainteresowanych 
wierzycieli, inna niż grupa udziałowców, i 
dowolna inna grupa, która na podstawie 
wyceny przedsiębiorstwa nie otrzymałaby 
żadnych płatności ani innych świadczeń, 
gdyby zastosowano normalną kolejność 
zaspokajania w postępowaniu 
likwidacyjnym;

b) wyraziła na niego zgodę większość 
grup zainteresowanych wierzycieli, wśród 
których nie ma grupy udziałowców ani 
dowolnej innej grupy, która na podstawie 
wyceny przedsiębiorstwa nie otrzymałaby 
żadnych płatności ani innych świadczeń, 
gdyby zastosowano normalną kolejność 
zaspokajania w postępowaniu 
likwidacyjnym;

Or. ro

Poprawka 310
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyraziła na niego zgodę co 
najmniej jedna grupa zainteresowanych 
wierzycieli, inna niż grupa udziałowców, i 
dowolna inna grupa, która na podstawie 
wyceny przedsiębiorstwa nie otrzymałaby 
żadnych płatności ani innych świadczeń, 
gdyby zastosowano normalną kolejność 
zaspokajania w postępowaniu 
likwidacyjnym;

b) wyraziły na niego zgodę grupy
zainteresowanych wierzycieli, którzy 
stanowią większość kwoty roszczeń, które
nie otrzymałaby żadnych płatności ani 
innych świadczeń, gdyby zastosowano 
normalną kolejność zaspokajania w 
postępowaniu likwidacyjnym.

Or. en

Poprawka 311
Daniel Buda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zmienić minimalną liczbę 
zainteresowanych grup, które powinny 
wyrazić zgodę na plan określony w ust. 1 
lit. b).

2. Państwa członkowskie mogą 
zmienić minimalną liczbę 
zainteresowanych grup, które powinny 
wyrazić zgodę na plan określony w ust. 1 
lit. b), o ile ta minimalna liczba wciąż 
obejmuje większość grup.

Or. ro

Poprawka 312
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo niewypłacalności, 
akcjonariusze lub wspólnicy i inni 
udziałowcy posiadający udziały w 
dłużniku nie mogli bezzasadnie utrudniać 
przyjęcia lub wdrożenia planu 
restrukturyzacji, który przywróciłby 
rentowność przedsiębiorstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w sytuacji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo niewypłacalności, 
akcjonariusze lub wspólnicy i inni 
udziałowcy posiadający udziały w 
dłużniku nie mogli bezzasadnie utrudniać 
lub tworzyć przeszkody dla przyjęcia lub 
wdrożenia planu restrukturyzacji, który 
przywróciłby rentowność przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 313
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Pracownicy
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Państwa członkowskie zapewniają, że 
proces restrukturyzacji nie podważy praw 
pracowników, w tym praw określonych w 
niniejszej dyrektywie, i że istnieje 
niezależny nadzór nad zgodnością z 
odpowiednimi przepisami państw 
członkowskich i prawem unijnym. Prawa 
te obejmują w szczególności:

(1) prawo do rokowań zbiorowych i 
działań zbiorowych; and

2. prawo do informacji i konsultacji, w 
tym w szczególności prawo dostępu do 
informacji o wszelkich postępowaniach, 
które mogłyby wpływać na zatrudnienie 
lub zdolność pracowników do odzyskania 
swych wynagrodzeń lub wszelkich 
przyszłych płatności, w tym emerytur
zakładowych.

Państwa członkowskie zapewniają 
również, by pracownicy byli zawsze 
traktowani jako uprzywilejowana i 
zabezpieczona grupa wierzycieli.

Or. en

Poprawka 314
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wycena przez organ sądowy lub 
administracyjny

Wycena prowadzona przez właściwe 
ograny państwa członkowskiego

Or. ro

Poprawka 315
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 − ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ sądowy lub administracyjny 
określa wartość likwidacyjną, gdy
wyrażono sprzeciw wobec planu 
restrukturyzacji na podstawie zarzucanego 
naruszenia kryterium ochrony najlepszych 
interesów wierzycieli.

1. W przypadku gdy wyrażono 
sprzeciw wobec planu restrukturyzacji na 
podstawie zarzucanego naruszenia 
kryterium ochrony najlepszych interesów 
wierzycieli, organ sądowy lub 
administracyjny sprawdza jego legalność, 
a właściwe ograny państwa 
członkowskiego określają wartość 
likwidacyjną.

Or. ro

Poprawka 316
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ sądowy lub administracyjny 
określa wartość likwidacyjną, gdy 
wyrażono sprzeciw wobec planu 
restrukturyzacji na podstawie zarzucanego 
naruszenia kryterium ochrony najlepszych 
interesów wierzycieli.

1. Organ sądowy lub administracyjny 
określa wartość alternatywną, gdy 
wyrażono sprzeciw wobec planu 
restrukturyzacji na podstawie zarzucanego 
naruszenia kryterium ochrony najlepszych 
interesów wierzycieli.

Or. en

Poprawka 317
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość przedsiębiorstwa ustala 
organ sądowy lub administracyjny na 
podstawie wartości przedsiębiorstwa 
kontynuującego działalność w 
następujących przypadkach:

2. Wartość przedsiębiorstwa ustala 
organ sądowy lub administracyjny na 
podstawie wartości przedsiębiorstwa 
kontynuującego działalność, gdy wyrażono 
sprzeciw wobec planu restrukturyzacji w 
pozostałych przypadkach:
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Or. en

Poprawka 318
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość przedsiębiorstwa ustala 
organ sądowy lub administracyjny na 
podstawie wartości przedsiębiorstwa 
kontynuującego działalność w 
następujących przypadkach:

2. Wartość przedsiębiorstwa ustala 
właściwy organ państwa członkowskiego
na podstawie wartości przedsiębiorstwa 
kontynuującego działalność w 
następujących przypadkach:

Or. ro

Poprawka 319
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gdy do przyjęcia planu 
restrukturyzacji konieczne jest 
zastosowanie mechanizmu zatwierdzenia 
planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi 
grupy wierzycieli;

skreśla się

Or. en

Poprawka 320
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gdy wyrażono sprzeciw wobec 
planu restrukturyzacji na podstawie 

skreśla się
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zarzucanego naruszenia zasady 
bezwzględnego pierwszeństwa.

Or. en

Poprawka 321
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
powołanie ekspertów o odpowiednich 
kwalifikacjach, aby wspomagali organ 
sądowy lub administracyjny w wycenie 
przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne i 
właściwe, m.in. w sytuacji, gdy wierzyciel 
kwestionuje wartość zabezpieczenia.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
powołanie ekspertów o odpowiednich 
kwalifikacjach, aby wspomagali właściwe 
organy w wycenie przedsiębiorstwa, m.in. 
w sytuacji, gdy wierzyciel kwestionuje 
wartość zabezpieczenia.

Or. ro

Poprawka 322
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2а. Bieg przedawnienia zostaje 
zawieszony od momentu przyjęcia planu 
restrukturyzacji do jego zakończenia w 
odniesieniu do roszczeń przeciwko 
dłużnikowi należnych wierzycielom 
uczestniczącym w przyjęciu planu.

Or. bg

Poprawka 323
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wyłączyć zabezpieczonych wierzycieli ze 
skutków planu restrukturyzacji.

Or. en

Poprawka 324
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wniesienia odwołania od 
decyzji w sprawie zatwierdzenia planu
restrukturyzacji – do sądu wyższej instancji 
w przypadku decyzji wydanej przez organ 
sądowy albo do organu sądowego w 
przypadku decyzji wydanej przez organ 
administracji.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wniesienia odwołania lub 
apelacji od decyzji w sprawie 
zatwierdzenia planu restrukturyzacji – do 
sądu tej samej lub wyższej instancji w 
przypadku decyzji wydanej przez organ 
sądowy albo do organu sądowego w 
przypadku decyzji wydanej przez organ 
administracji.

Or. en

Poprawka 325
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odwołania rozstrzygane są w 
szybkim trybie.

2. Odwołania i apelacje rozstrzygane 
są w szybkim trybie.

Or. en
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Poprawka 326
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zatwierdzić plan restrukturyzacji i 
zasądzić odszkodowanie na rzecz 
wierzycieli wyrażających sprzeciw, 
wypłacane przez dłużnika lub wierzycieli, 
którzy głosowali za planem 
restrukturyzacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 327
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zatwierdzić plan restrukturyzacji i 
zasądzić odszkodowanie na rzecz 
wierzycieli wyrażających sprzeciw, 
wypłacane przez dłużnika lub wierzycieli, 
którzy głosowali za planem 
restrukturyzacji.

b) zatwierdzić plan restrukturyzacji i 
zasądzić odszkodowanie na rzecz 
wierzycieli wyrażających sprzeciw, 
wypłacane przez dłużnika lub wierzycieli, 
którzy głosowali za planem 
restrukturyzacji, z wyjątkiem grupy 
pracowników.

Or. en

Poprawka 328
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie zachęty do udostępniania 
nowego finansowania i finansowania

1. Państwa członkowskie starają się 
należycie zachęcać do udostępniania 
nowego finansowania i finansowania 
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przejściowego oraz należytą ochronę tych 
typów finansowania. W szczególności, 
nowe finansowanie i finansowanie 
przejściowe nie może być uznane za 
bezskuteczne jako czynność dokonana z 
pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli w 
kontekście późniejszego postępowania
upadłościowego, chyba że takie transakcje 
przeprowadzono z zamiarem oszustwa lub 
w złej wierze.

przejściowego oraz należycie je chronić. 
W szczególności, nowe finansowanie i 
finansowanie przejściowe nie może być 
uznane za bezskuteczne jako czynność 
dokonana z pokrzywdzeniem ogółu 
wierzycieli w kontekście późniejszego 
postępowania upadłościowego, chyba że 
takie transakcje przeprowadzono z 
zamiarem oszustwa lub w złej wierze.

Or. en

Poprawka 329
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W kontekście późniejszego 
postępowania upadłościowego państwa
członkowskie mogą przyznać 
zapewniającym nowe finansowanie lub 
finansowanie przejściowe prawo 
otrzymania płatności z pierwszeństwem 
wobec innych wierzycieli, których 
roszczenia pieniężne lub majątkowe 
byłyby w przeciwnym razie tak samo lub 
bardziej uprzywilejowane. W takich 
sytuacjach państwa członkowskie powinny 
przewidzieć, że kolejność zaspokojenia 
roszczeń z tytułu nowego finansowania i 
finansowania przejściowego jest wyższa 
co najmniej od roszczeń zwykłych 
zabezpieczonych wierzycieli.

2. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że kolejność zaspokojenia 
roszczeń z tytułu nowego finansowania i 
finansowania przejściowego jest wyższa 
od roszczeń zwykłych niezabezpieczonych 
wierzycieli, ale w żadnym razie nie 
przewidują, że ta kolejność jest wyższa od 
roszczeń grupy pracowników.

Or. en

Poprawka 330
Stefano Maullu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 − ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W kontekście późniejszego 
postępowania upadłościowego państwa 
członkowskie mogą przyznać 
zapewniającym nowe finansowanie lub 
finansowanie przejściowe prawo 
otrzymania płatności z pierwszeństwem 
wobec innych wierzycieli, których 
roszczenia pieniężne lub majątkowe 
byłyby w przeciwnym razie tak samo lub 
bardziej uprzywilejowane. W takich 
sytuacjach państwa członkowskie powinny 
przewidzieć, że kolejność zaspokojenia 
roszczeń z tytułu nowego finansowania i 
finansowania przejściowego jest wyższa co 
najmniej od roszczeń zwykłych 
zabezpieczonych wierzycieli.

2. W kontekście późniejszego 
postępowania upadłościowego państwa 
członkowskie muszą przyznać 
zapewniającym nowe finansowanie lub 
finansowanie przejściowe prawo 
otrzymania płatności z pierwszeństwem 
wobec innych wierzycieli, których 
roszczenia pieniężne lub majątkowe 
byłyby w przeciwnym razie tak samo lub 
bardziej uprzywilejowane. W takich 
sytuacjach państwa członkowskie powinny 
przewidzieć, że kolejność zaspokojenia 
roszczeń z tytułu nowego finansowania i 
finansowania przejściowego jest wyższa co 
najmniej od roszczeń zwykłych 
zabezpieczonych wierzycieli.

Or. it

Poprawka 331
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zapewniający nowe finansowanie 
lub finansowanie przejściowe podczas 
procesu restrukturyzacji nie podlegają 
odpowiedzialności cywilnej, 
administracyjnej i karnej w kontekście 
późniejszego postępowania 
upadłościowego dłużnika, chyba że takie 
finansowanie zostało udzielone z 
zamiarem oszustwa lub w złej wierze.

skreśla się

Or. en

Poprawka 332
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreśla się

Obowiązki kadry kierowniczej

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy zapewniające, aby w sytuacji, gdy 
zachodzi prawdopodobieństwo 
niewypłacalności, na kadrze kierowniczej 
spoczywały następujące obowiązki:

a) podjęcie natychmiastowych kroków w 
celu zminimalizowania strat wierzycieli, 
pracowników, akcjonariuszy lub 
wspólników i innych zainteresowanych 
stron;

b) należyte uwzględnianie interesów 
wierzycieli i innych zainteresowanych 
stron;

c) powzięcie racjonalnych środków w celu 
zapobieżenia niewypłacalności;

d) unikanie działań, które celowo albo w 
wyniku rażącego zaniedbania zagrażają 
rentowności przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 333
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki kadry kierowniczej Zobowiązania kadry kierowniczej

Or. en

Poprawka 334
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należyte uwzględnianie interesów 
wierzycieli i innych zainteresowanych 
stron;

b) należyte uwzględnianie interesów 
wierzycieli, pracowników i innych 
zainteresowanych stron;

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należyte uwzględnianie interesów 
wierzycieli i innych zainteresowanych 
stron;

b) należyte uwzględnianie interesów 
wierzycieli, pracowników i innych 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 336
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) powstrzymanie się od celowego 
obniżania wartości aktywów netto 
przedsiębiorstwa poniżej poziomu 
koniecznego do wypłacenia pracownikom 
narosłych należności;

Or. en

Poprawka 337
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) przestrzeganie wszystkich 
zobowiązań wobec wierzycieli, 
pracowników, innych zainteresowanych 
stron, państwa i jego organów, zgodnie z 
prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 338
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wypełnianie rocznej deklaracji 
potwierdzającej, że przestrzegają swoich 
zobowiązań przewidzianych prawem.

Or. en

Poprawka 339
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nieprzestrzeganie powyższych 
zobowiązań:

a) uwzględnia się przy ustalaniu okresu i 
warunków udzielenia absolutorium 
zgodnie z art. 22;

b) może skutkować wydaniem 
przedstawicielom kadry kierowniczej 
zakazu prowadzenia działalności, który w 
razie wydania w jednym państwie 
członkowskim uniemożliwia tej samej 
osobie obejmowanie funkcji 
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kierowniczych w przedsiębiorstwach 
posiadających siedzibę w innych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 340
Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przewidują 
możliwość stosowania wobec zadłużonych 
przedsiębiorstw procedury podobnej do 
tej, jaka ma zastosowanie wobec 
nadmiernie zadłużonych gospodarstw 
domowych.

Or. fr

Poprawka 341
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy 
mogli uzyskać całkowite umorzenie 
długów zgodnie z niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby uczciwi, nadmiernie zadłużeni 
przedsiębiorcy mogli uzyskać całkowite 
umorzenie długów zgodnie z niniejszą 
dyrektywą po zakończeniu postępowania 
upadłościowego.

Or. ro

Poprawka 342
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 − ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy 
mogli uzyskać całkowite umorzenie 
długów zgodnie z niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nadmiernie zadłużeni rzetelni 
przedsiębiorcy mogli uzyskać całkowite 
umorzenie długów zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. bg

Poprawka 343
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Całkowite umorzenie stosuje się 
tylko wówczas, gdy zadłużony 
przedsiębiorca spełnił wymogi z art. 18 
niniejszej dyrektywy. Przedsiębiorców, 
którzy naruszają prawo pracy lub 
konkurencji, wyklucza się z całkowitego 
umorzenia.

Or. en

Poprawka 344
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Okres, po upływie którego 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy mogą 
uzyskać całkowite umorzenie długów, nie 
może być dłuższy niż trzy lata, licząc od:

1. Okres, po upływie którego 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy mogą 
uzyskać całkowite umorzenie długów, nie 
może być dłuższy niż pięć lat, licząc od:

Or. de

Poprawka 345
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Okres, po upływie którego 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy mogą 
uzyskać całkowite umorzenie długów, nie 
może być dłuższy niż trzy lata, licząc od:

1. Okres, po upływie którego 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy mogą 
uzyskać całkowite umorzenie długów, 
wynosi co najmniej trzy lata, licząc od:

Or. en

Poprawka 346
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dnia, w którym organ sądowy lub 
administracyjny podjął decyzję w sprawie 
wniosku o otwarcie takiego postępowania 
– w przypadku postępowania, które kończy 
się likwidacją majątku nadmiernie 
zadłużonego przedsiębiorcy; lub

a) dnia, w którym organ sądowy lub 
administracyjny podjął decyzję w sprawie 
wniosku o otwarcie takiego postępowania 
– w przypadku postępowania, które kończy 
się likwidacją majątku nadmiernie 
zadłużonego przedsiębiorcy, zgodnie z 
uregulowaniem z art. 19 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy; lub

Or. en

Poprawka 347
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby po upływie okresu umorzenia 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy 
uzyskali umorzenie swoich długów bez 
potrzeby ponownego zwracania się w tej 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby po upływie okresu umorzenia 
nadmiernie zadłużeni przedsiębiorcy 
uzyskali umorzenie swoich długów.
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sprawie do organu sądowego lub 
administracyjnego.

Or. en

Poprawka 348
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 
przypadku, gdy nadmiernie zadłużony 
przedsiębiorca uzyskał umorzenie długów 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, wszelkie 
zakazy podejmowania lub prowadzenia 
działalności handlowej, gospodarczej, 
rzemieślniczej lub zawodowej, która wiąże 
się z nadmiernym zadłużeniem 
przedsiębiorcy, przestały obowiązywać 
najpóźniej z końcem okresu umorzenia 
długów, bez potrzeby ponownego 
zwracania się w tej sprawie do organu 
sądowego lub administracyjnego.

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 
przypadku, gdy nadmiernie zadłużony 
przedsiębiorca uzyskał umorzenie długów 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, wszelkie 
zakazy podejmowania lub prowadzenia 
działalności handlowej, gospodarczej, 
rzemieślniczej lub zawodowej, która wiąże 
się z nadmiernym zadłużeniem 
przedsiębiorcy, przestały obowiązywać 
najpóźniej z końcem okresu umorzenia 
długów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 19, 
20 i 21 państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić przepisy 
ograniczające dostęp do umorzenia długów 
lub ustanawiające dłuższe okresy 
prowadzące do całkowitego umorzenia 
długów lub dłuższe okresy zakazu 
prowadzenia działalności, gdy zachodzą 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 19, 
20 i 21 państwa członkowskie utrzymują
lub wprowadzają przepisy ograniczające 
dostęp do umorzenia długów lub 
ustanawiające dłuższe okresy prowadzące 
do całkowitego umorzenia długów lub 
dłuższe okresy zakazu prowadzenia 
działalności, gdy zachodzą pewne ściśle 
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pewne ściśle określone okoliczności i 
ograniczenia te są uzasadnione interesem 
ogólnym, w szczególności gdy:

określone okoliczności i ograniczenia te są 
uzasadnione interesem ogólnym, w 
szczególności gdy:

Or. en

Poprawka 350
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kadra kierownicza systematycznie 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków z 
art. 18 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 351
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) państwa członkowskie przewidują, 
że dostępu do procedur udzielania 
absolutorium udziela się nie więcej niż 
dwukrotnie oraz że nie można udzielić 
przedsiębiorcy absolutorium w okresie 
pięciu lat po ostatnim umorzeniu mu 
długów.

Or. en

Poprawka 352
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przedsiębiorcy lub ich kadra 
kierownicza działali z naruszeniem swoich 
zobowiązań z art. 18 niniejszej dyrektywy 
lub gdy przedsiębiorcy lub ich kadra 
kierownicza naruszyli prawo pracy lub 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 353
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W odniesieniu do ust 1 lit. a) 
Komisja zapewnia wytyczne dla państw 
członkowskich w celu ustanowienia 
zestawu kryteriów określających 
nieuczciwe działania lub działania w złej 
wierze w tym kontekście. 

Or. pt

Poprawka 354
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
odstąpić od przepisów ust. 1 i postanowić, 
że długi z działalności gospodarczej i długi 
prywatne powinny być przedmiotem 
odrębnych postępowań, pod warunkiem, że 
postępowania te mogą być koordynowane 
w celu doprowadzenia do umorzenia 
długów zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie mogą 
odstąpić od przepisów ust. 1 i postanowić, 
że długi z działalności gospodarczej i długi 
prywatne powinny być przedmiotem 
odrębnych postępowań, pod warunkiem że 
postępowania te są wyraźnie szybsze i 
skuteczniejsze niż jednolita procedura.
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Or. en

Poprawka 355
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, 
że nadzór nad decyzją na mocy ust. 1 i 2 
prowadzi właściwy organ sądowy lub 
administracyjny, żeby zapobiec 
nadużyciom ze strony przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 356
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby członkowie organów sądowych i 
administracyjnych rozpatrujący sprawy z 
zakresu restrukturyzacji, upadłości i 
drugiej szansy przechodzili wstępne i 
dalsze szkolenia na poziomie 
odpowiadającym ich zakresowi 
obowiązków.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby członkowie organów sądowych i 
administracyjnych rozpatrujący sprawy z 
zakresu restrukturyzacji, upadłości i 
drugiej szansy przechodzili wstępne 
szkolenia i stale specjalizowali się w tym 
zakresie.

Or. ro

Poprawka 357
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 − ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby mediatorzy, zarządcy upadłościowi i 
inni zarządcy powołani na potrzeby 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej szansy 
przechodzili wstępne i dalsze szkolenia 
mające na celu przygotowanie ich do 
sprawnego, bezstronnego, niezależnego i 
kompetentnego świadczenia usług na rzecz 
stron.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby mediatorzy, zarządcy upadłościowi i 
inni zarządcy powołani na potrzeby 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej szansy 
przechodzili wstępne i dalsze szkolenia i 
uzyskiwali kwalifikacje mające na celu 
przygotowanie ich do sprawnego, 
bezstronnego, niezależnego i 
kompetentnego świadczenia usług na rzecz 
stron.

Or. bg

Poprawka 358
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają 
wszelkimi środkami, które uznają za 
właściwe, opracowywanie dobrowolnych 
kodeksów postępowania i stosowanie się 
do nich przez zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy, a 
także inne skuteczne mechanizmy nadzoru 
nad świadczeniem takich usług.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by działania zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy, a 
także inne skuteczne mechanizmy nadzoru 
nad świadczeniem takich usług były 
prowadzone z poszanowaniem kodeksów 
postępowania, które obejmują 
przynajmniej przepisy dotyczące szkoleń, 
kwalifikacji, udzielania licencji, 
rejestracji, odpowiedzialności osobistej, 
ubezpieczeń i dobrej reputacji.

Or. en

Poprawka 359
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 − ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają 
wszelkimi środkami, które uznają za 
właściwe, opracowywanie dobrowolnych 
kodeksów postępowania i stosowanie się 
do nich przez zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy, a 
także inne skuteczne mechanizmy nadzoru 
nad świadczeniem takich usług.

2. Państwa członkowskie wspierają 
wszelkimi środkami, które uznają za 
właściwe, unikanie konfliktów interesów, 
opracowywanie dobrowolnych kodeksów 
postępowania i stosowanie się do nich 
przez zarządców restrukturyzacyjnych, 
upadłościowych i zarządców na potrzeby 
drugiej szansy, a także inne skuteczne 
mechanizmy nadzoru nad świadczeniem 
takich usług.

Or. bg

Poprawka 360
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne sankcje za naruszenie 
ciążących na zarządcach obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu i 
innych odpowiednich przepisów.

Or. en

Poprawka 361
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby procedury powoływania, odwoływania 
i rezygnacji zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy były 
jasne, przewidywalne i sprawiedliwe oraz 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby procedury powoływania, odwoływania 
i rezygnacji zarządców 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych
były jasne, przewidywalne i sprawiedliwe 
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zgodne, w szczególności, z wymogami 
określonymi w ust. 2, 3 i 4.

oraz zgodne, w szczególności, z 
wymogami określonymi w ust. 2, 3 i 4.

Or. en

Poprawka 362
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy zarządcy 
restrukturyzacyjni, upadłościowi i 
zarządcy na potrzeby drugiej szansy
powoływani są przez organ sądowy lub 
administracyjny, państwa członkowskie 
zapewniają, aby kryteria wyboru zarządcy 
stosowane przez ten organ były jasne i 
przejrzyste. Przy wyborze zarządcy 
restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub 
zarządcy na potrzeby drugiej szansy
należy uwzględnić należycie 
doświadczenie i wiedzę fachową zarządcy 
pod kątem przedmiotowej sprawy. W 
stosownych przypadkach w sprawie 
wyboru zarządcy zasięga się opinii 
dłużników i wierzycieli.

3. W przypadku gdy zarządcy 
restrukturyzacyjni i upadłościowi
powoływani są przez organ sądowy lub 
administracyjny, państwa członkowskie 
zapewniają, aby kryteria wyboru zarządcy 
stosowane przez ten organ były jasne i 
przejrzyste. Przy wyborze zarządcy 
restrukturyzacyjnego i upadłościowego
należy uwzględnić należycie 
doświadczenie i wiedzę fachową zarządcy 
pod kątem przedmiotowej sprawy. W 
stosownych przypadkach w sprawie 
wyboru zarządcy zasięga się opinii 
dłużników i wierzycieli.

Or. en

Poprawka 363
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreśla się

Nadzór nad zarządcami 
restrukturyzacyjnymi, upadłościowymi i 
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zarządcami na potrzeby drugiej szansy 
oraz ich wynagradzanie

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie struktury nadzorcze i 
regulacyjne, aby zapewnić właściwy 
nadzór nad działalnością zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy. 
Nadzór i regulacja w tym zakresie 
powinny również obejmować odpowiedni i 
skuteczny system kar dla zarządców, 
którzy dopuścili się naruszenia swoich 
obowiązków.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
opłaty pobierane przez zarządców 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych i 
zarządców na potrzeby drugiej szansy były 
uregulowane przepisami, które zachęcają 
do prowadzenia postępowań w sposób 
szybki i sprawny, przy należytym 
uwzględnieniu stopnia złożoności 
konkretnej sprawy. Państwa członkowskie 
zapewniają dostępność procedur 
przewidujących stosowne zabezpieczenia, 
aby wszelkie spory dotyczące 
wynagrodzenia zarządców były 
rozstrzygane w krótkim terminie.

Or. en

Poprawka 364
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1а. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie opinii publicznej informacji 
na temat organów, które nadzorują lub 
kontrolują zarządców 
restrukturyzacyjnych.

Or. bg
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Poprawka 365
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość dokonywania następujących
czynności drogą elektroniczną, w tym w 
sytuacjach transgranicznych:

1. Państwa członkowskie mogą 
podjąć następujące czynności również
drogą elektroniczną, w tym w sytuacjach 
transgranicznych:

Or. ro

Poprawka 366
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) powiadomienia wierzycieli; c) powiadomienia wierzycieli i 
przedstawicieli pracowników;

Or. en

Poprawka 367
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas postępowania 
restrukturyzacyjnego przeniesienie 
głównego ośrodka podstawowej 
działalności dłużnika zgodnie z definicją z 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w 
sprawie postępowania upadłościowego 
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(wersja przekształcona) jest 
niedopuszczalne.

Or. en

Poprawka 368
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić wiarygodne statystyki 
roczne, państwa członkowskie zbierają i 
agregują na poziomie państw 
członkowskich dane dotyczące:

skreśla się

a) liczby wszczętych, prowadzonych i 
zakończonych postępowań, w podziale na:

(i) zapobiegawcze postępowania 
restrukturyzacyjne;

(ii) postępowania upadłościowe, takie jak 
postępowania likwidacyjne;

(iii) postępowania prowadzące do 
całkowitego umorzenia długów osób 
fizycznych;

b) długości postępowania od jego 
rozpoczęcia do wypłat dla wierzycieli, 
odrębnie dla poszczególnych typów 
postępowań (zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne, postępowanie 
upadłościowe, postępowanie prowadzące 
do umorzenia długów);

c) odsetka każdego typu wyniku w 
rozbiciu na poszczególne typy postępowań 
restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, 
w tym liczby wnioskowanych postępowań, 
których nie wszczęto z powodu braku 
dostępnych środków w masie sanacyjnej 
lub upadłościowej dłużnika;

d) średnie koszty (w euro) każdego typu 
postępowań ustalone decyzją organu 
sądowego lub administracyjnego;
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e) stóp odzysku, osobno dla wierzycieli 
zabezpieczonych i niezabezpieczonych, a 
także liczby postępowań, które przyniosły
łączną stopę odzysku wynoszącą zero 
procent lub nie więcej niż dwa procent, w 
podziale na każdy z typów postępowań 
wskazanych w lit. a);

f) liczby dłużników objętych 
postępowaniem wskazanym w lit. a) ppkt 
(i), którzy w ciągu trzech lat od 
zamknięcia tego postępowania zostali 
objęci jednym z postępowań wskazanych 
w lit. a) ppkt (i) lub lit. a) ppkt (ii);

g) liczby dłużników, którzy po przejściu 
postępowania wskazanego w lit. a) ppkt 
(iii) niniejszego ustępu, zostają objęci 
kolejnym takim postępowaniem lub innym 
postępowaniem, o którym mowa w lit. a) 
niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 369
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) liczby utraconych miejsc pracy, 
przeniesienia części lub całej własności 
przedsiębiorstwa, częściowej redukcji 
zatrudnienia, wpływu porozumień 
restrukturyzacyjnych na zatrudnienie, 
naruszania obowiązków kadry 
kierowniczej i poziomu finansów 
publicznych.

Or. en

Poprawka 370
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) liczby dłużników, którzy po 
przeprowadzeniu postępowania, o którym 
mowa w lit. a) ppkt (iii) utworzyli nowe 
przedsiębiorstwo;

Or. pt

Poprawka 371
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) liczby utraconych miejsc pracy 
oraz wpływu porozumień 
restrukturyzacyjnych i postępowań 
upadłościowych na warunki pracy;

Or. en

Poprawka 372
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) liczby utraconych miejsc pracy, 
przeniesienia części lub całego 
przedsiębiorstwa i wpływu porozumień 
restrukturyzacyjnych na zatrudnienie.

Or. pt

Poprawka 373
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Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) liczby nieuczciwych postępowań 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych 
oraz funkcjonowania istniejących 
mechanizmów egzekucyjnych;

Or. en

Poprawka 374
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zestawiają 
dane z danych zagregowanych, o których 
mowa w ust. 1 i 2, dla pełnych lat 
kalendarzowych kończących się w dniu 31 
grudnia każdego roku, począwszy od 
danych zebranych za pierwszy pełny rok 
kalendarzowy kończący się w dniu [data 
rozpoczęcia stosowania środków 
wykonawczych]. Te dane statystyczne 
należy komunikować Komisji za pomocą 
standardowego formularza przekazywania 
danych corocznie, do dnia 31 marca roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok, dla 
którego zebrano dane.

3. Państwa członkowskie zestawiają 
dane z danych zagregowanych, o których 
mowa w ust. 1 i 2, dla pełnych lat 
kalendarzowych kończących się w dniu 31 
grudnia każdego roku, począwszy od 
danych zebranych za pierwszy pełny rok 
kalendarzowy kończący się po upływie 12 
miesięcy od dnia [data rozpoczęcia 
stosowania środków wykonawczych]. Te 
dane statystyczne należy komunikować 
Komisji za pomocą standardowego 
formularza przekazywania danych 
corocznie, do dnia 31 marca roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok, dla 
którego zebrano dane.

Or. ro

Poprawka 375
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja umieszcza w centralnym 
punkcie na swojej stronie internetowej 
informacje określone w ust. 1–3 i 
udostępnia je publicznie, bezpłatnie i w 
sposób przyjazny dla użytkownika.

Or. en

Poprawka 376
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. 30a

Obowiązek składania sprawozdań

1. Każdy dłużnik uczestniczący w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
upadłościowym lub w zakresie umorzenia 
zobowiązań w danym państwie 
członkowskim, który prowadzi działalność 
również w innym państwie członkowskim, 
zgłasza odpowiednim organom 
administracyjnym lub sądowym w obydwu 
państwach rozpoczęcie któregokolwiek z 
tych postępowań.

2. Dłużnik jest zobowiązany od 
przedstawiania organom 
administracyjnym lub sądowym 
uczestniczącym w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub 
w zakresie umorzenia zobowiązań 
sprawozdań o działalności prowadzonej w 
innym państwie członkowskim i 
państwach trzecich, jej zakresie i 
strukturze.

Or. en

Poprawka 377
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Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla następujących aktów 
ustawodawczych:

1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla następujących aktów 
ustawodawczych, które są nadrzędne w 
stosunku do niniejszej dyrektywy:

Or. en

Poprawka 378
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dyrektywy 2008/94/WE w sprawie 
ochrony pracowników na wypadek 
niewypłacalności pracodawcy;

Or. en

Poprawka 379
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych przez dyrektywy 
98/59/WE, 2001/23/WE, 2002/14/WE, 
2008/94/WE i 2009/38/WE.

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla praw pracowniczych 
gwarantowanych przez dyrektywy 
98/59/WE, 2001/23/WE, 2002/14/WE, 
2008/94/WE i 2009/38/WE oraz Kartę 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 380
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 − akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [5 lat od dnia rozpoczęcia 
stosowania środków wykonawczych], a 
następnie co 7 lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszej dyrektywy, w tym 
ewentualnej potrzeby rozważenia 
dodatkowych środków mających na celu 
konsolidację i wzmocnienie ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji, 
niewypłacalności i drugiej szansy dla 
przedsiębiorców.

Nie później niż [3 lata od dnia rozpoczęcia 
stosowania środków wykonawczych], a 
następnie co 5 lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania i skutków niniejszej dyrektywy. 
Na podstawie tej oceny Komisja 
przedstawia w razie potrzeby i w 
następstwie przeglądu niniejszej 
dyrektywy wniosek ustawodawczy, w
którym rozważone zostaną dodatkowe 
środki na rzecz konsolidacji i 
harmonizacji ram prawnych dotyczących 
restrukturyzacji, upadłości i drugiej szansy 
dla przedsiębiorców, w szczególności w 
takich dziedzinach jak: a) warunki 
wszczynania postępowania 
upadłościowego; b) wspólna definicja 
niewypłacalności; c) kolejność 
zaspokajania roszczeń w postępowaniu 
upadłościowym; oraz d) pozwy o uznanie 
czynności za bezskuteczną.

Or. en

Poprawka 381
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 − akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [5 lat od dnia rozpoczęcia 
stosowania środków wykonawczych], a 
następnie co 7 lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Nie później niż [5 lat od dnia rozpoczęcia 
stosowania środków wykonawczych], a 
następnie co 7 lat, Komisja dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy 
i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
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Społecznemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszej dyrektywy, w tym 
ewentualnej potrzeby rozważenia 
dodatkowych środków mających na celu 
konsolidację i wzmocnienie ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji, 
niewypłacalności i drugiej szansy dla 
przedsiębiorców.

Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
w miarę możliwości wraz z propozycją 
nowych przepisów mających na celu 
konsolidację i wzmocnienie ram prawnych 
dotyczących restrukturyzacji, 
niewypłacalności i drugiej szansy dla 
przedsiębiorców. Przegląd ten powinien 
koncentrować się nie tylko na 
współczynniku odzysku materiałów, lecz 
także na wypłacalności i przywracaniu 
rentowności. Szczególną uwagę poświęca 
się oddziaływaniu na MŚP.

Or. pt

Poprawka 382
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia [2 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] r., z wyjątkiem 
przepisów wdrażających tytuł IV, które 
stosuje się od dnia [3 lata po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy] r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia [trzy lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] r., z wyjątkiem 
przepisów wdrażających tytuł IV, które 
stosuje się od dnia [cztery lata po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy] r.

Or. bg
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