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Amendamentul 86
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul prezentei directive este 
îndepărtarea obstacolelor din calea 
exercitării anumitor libertăți fundamentale, 
cum ar fi libera circulație a capitalurilor și 
libertatea de stabilire, obstacole rezultate 
din diferențele dintre prevederile și 
procedurile naționale referitoare la 
restructurarea preventivă, insolvență și a 
doua șansă. În scopul îndepărtării acestor 
obstacole, prin prezenta directivă se 
asigură că întreprinderile viabile aflate în 
dificultăți financiare au acces la cadre 
naționale eficace de restructurare 
preventivă care le permit să continue să 
funcționeze, că întreprinzătorii 
supraîndatorați care sunt onești au o a doua 
șansă datorită remiterii complete de datorie 
după scurgerea unei perioade de timp 
rezonabile și că procedurile de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie devin mai eficace, în special prin 
scurtarea duratei acestora.

(1) Obiectivul prezentei directive este 
îndepărtarea obstacolelor din calea 
exercitării anumitor libertăți fundamentale, 
cum ar fi libera circulație a capitalurilor și 
libertatea de stabilire, obstacole rezultate 
din diferențele dintre prevederile și 
procedurile naționale referitoare la 
restructurarea preventivă, insolvență și a 
doua șansă. În scopul îndepărtării acestor 
obstacole, prin prezenta directivă se 
asigură că întreprinderile viabile, precum 
și întreprinzătorii care răspund personal, 
aflați în dificultăți financiare au acces la 
cadre naționale eficace de restructurare 
preventivă rapidă care le permit să 
continue să funcționeze, că întreprinzătorii 
supraîndatorați care sunt onești au o a doua 
șansă datorită remiterii complete de datorie 
după scurgerea unei perioade de timp 
rezonabile, în cadrul căreia aceștia au 
trecut printr-o procedură de insolvență și 
că procedurile de restructurare, de 
insolvență și de remitere de datorie devin 
mai eficace, în special prin scurtarea 
duratei acestora.

Or. ro

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

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul prezentei directive este 
îndepărtarea obstacolelor din calea 
exercitării anumitor libertăți fundamentale, 

(1) Obiectivul prezentei directive este 
îndepărtarea obstacolelor din calea 
exercitării anumitor libertăți fundamentale, 
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cum ar fi libera circulație a capitalurilor și 
libertatea de stabilire, obstacole rezultate 
din diferențele dintre prevederile și 
procedurile naționale referitoare la 
restructurarea preventivă, insolvență și a 
doua șansă. În scopul îndepărtării acestor 
obstacole, prin prezenta directivă se 
asigură că întreprinderile viabile aflate în 
dificultăți financiare au acces la cadre 
naționale eficace de restructurare 
preventivă care le permit să continue să 
funcționeze, că întreprinzătorii 
supraîndatorați care sunt onești au o a doua 
șansă datorită remiterii complete de datorie 
după scurgerea unei perioade de timp 
rezonabile și că procedurile de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie devin mai eficace, în special prin 
scurtarea duratei acestora.

cum ar fi libera circulație a capitalurilor și 
libertatea de stabilire, obstacole rezultate 
din diferențele dintre prevederile și 
procedurile naționale referitoare la 
restructurarea preventivă, insolvență și a 
doua șansă. Fără a aduce atingere 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale lucrătorilor, în scopul îndepărtării 
acestor obstacole, prin prezenta directivă se 
asigură că întreprinderile viabile aflate în 
dificultăți financiare au acces la cadre 
naționale eficace de restructurare 
preventivă care le permit să continue să 
funcționeze, că întreprinzătorii 
supraîndatorați care sunt onești au o a doua 
șansă datorită remiterii complete de datorie 
după scurgerea unei perioade de timp 
rezonabile și că procedurile de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie devin mai eficace, în special prin 
scurtarea duratei acestora.

Or. en

Amendamentul 88
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul prezentei directive este 
îndepărtarea obstacolelor din calea 
exercitării anumitor libertăți fundamentale, 
cum ar fi libera circulație a capitalurilor și 
libertatea de stabilire, obstacole rezultate 
din diferențele dintre prevederile și 
procedurile naționale referitoare la 
restructurarea preventivă, insolvență și a 
doua șansă. În scopul îndepărtării acestor 
obstacole, prin prezenta directivă se 
asigură că întreprinderile viabile aflate în 
dificultăți financiare au acces la cadre 
naționale eficace de restructurare 
preventivă care le permit să continue să 
funcționeze, că întreprinzătorii 

1. Obiectivul prezentei directive este 
acela de a contribui la buna funcționarea 
a pieței interne și de a îndepărta 
obstacolele din calea exercitării anumitor 
libertăți fundamentale, cum ar fi libera 
circulație a capitalurilor și libertatea de 
stabilire, obstacole rezultate din diferențele 
dintre prevederile și procedurile naționale 
referitoare la restructurarea preventivă, 
insolvență și a doua șansă. În scopul 
îndepărtării acestor obstacole, prin prezenta 
directivă se asigură că întreprinderile 
viabile aflate în dificultăți financiare au 
acces la cadre naționale eficace de 
restructurare preventivă care le permit să 
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supraîndatorați care sunt onești au o a doua 
șansă datorită remiterii complete de datorie 
după scurgerea unei perioade de timp 
rezonabile și că procedurile de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie devin mai eficace, în special prin 
scurtarea duratei acestora.

continue să funcționeze, că întreprinzătorii 
supraîndatorați care sunt onești au o a doua 
șansă datorită remiterii complete de datorie 
după scurgerea unei perioade de timp 
rezonabile și că procedurile de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie devin mai eficace, în special prin 
scurtarea duratei acestora.

Or. pt

Amendamentul 89
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Restructurarea ar trebui să le 
permită întreprinderilor aflate în dificultăți 
financiare să își continue activitatea 
integral sau parțial, prin schimbarea 
componenței, a condițiilor sau a structurii 
activelor și pasivelor sau a structurii 
capitalului, inclusiv prin vânzarea de active 
sau a unor părți din activitate. Cadrele de 
restructurare preventivă ar trebui, mai ales, 
să le permită întreprinderilor să se
restructureze într-un stadiu timpuriu și să 
evite insolvența. Respectivele cadre ar 
trebui să asigure mărirea la maximum a 
valorii pentru creditori, proprietari și 
economia în ansamblul său și să prevină 
pierderile inutile de locuri de muncă și 
pierderile de cunoștințe și competențe. Ele 
ar trebui să prevină, de asemenea, 
acumularea de credite neperformante. În 
procesul de restructurare ar trebui să fie 
protejate drepturile tuturor părților 
implicate. În același timp, întreprinderile 
neviabile care nu au perspective de 
supraviețuire ar trebui să fie lichidate cât 
mai repede posibil.

(2) Restructurarea ar trebui să le permit
întreprinderilor și întreprinzătorilor care 
răspund personal, aflați în dificultăți 
financiare să își continue activitatea 
integral sau parțial, prin schimbarea 
componenței, a condițiilor sau a structurii 
activelor și pasivelor sau a structurii 
capitalului, inclusiv prin vânzarea de active 
sau a unor părți din activitate. Cadrele de 
restructurare preventivă ar trebui, mai ales, 
să le permită întreprinderilor să se
restructureze rapid, într-un stadiu timpuriu 
și să evite insolvența. Respectivele cadre 
preventive rapide ar trebui să asigure 
mărirea la maximum a valorii pentru 
creditori, proprietari și economia în 
ansamblul său și să prevină pierderile 
inutile de locuri de muncă și pierderile de 
cunoștințe și competențe. Ele ar trebui să 
prevină, de asemenea, acumularea de 
credite neperformante. În procesul de 
restructurare ar trebui să fie protejate 
drepturile tuturor părților implicate. În 
același timp, întreprinderile neviabile care 
nu au perspective de supraviețuire ar trebui 
să fie lichidate cât mai repede posibil. Prin 
existent unor proceduri de restructurare 
preventivă rapidă, s-ar asigura luarea de 
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măsuri înainte ca societățile comerciale să 
nu mai fie în măsură să își achite 
creditele. S-ar contribui astfel la 
reducerea riscului ca creditele să devină 
neperformante în fazele descendente ale 
ciclului economic și deci la reducerea 
impactului negativ al unei situații de acest 
fel asupra sectorului financiar. Societățile 
și locurile de muncă ar putea fi salvate 
într-un procent semnificativ dacă ar 
exista proceduri preventive în toate statele 
membre în care societățile respective au 
sedii, active sau creditori.

Or. ro

Amendamentul 90
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Restructurarea ar trebui să le 
permită întreprinderilor aflate în dificultăți 
financiare să își continue activitatea 
integral sau parțial, prin schimbarea 
componenței, a condițiilor sau a structurii 
activelor și pasivelor sau a structurii 
capitalului, inclusiv prin vânzarea de active
sau a unor părți din activitate. Cadrele de 
restructurare preventivă ar trebui, mai ales, 
să le permită întreprinderilor să se 
restructureze într-un stadiu timpuriu și să 
evite insolvența. Respectivele cadre ar 
trebui să asigure mărirea la maximum a 
valorii pentru creditori, proprietari și 
economia în ansamblul său și să prevină 
pierderile inutile de locuri de muncă și 
pierderile de cunoștințe și competențe. Ele 
ar trebui să prevină, de asemenea, 
acumularea de credite neperformante. În 
procesul de restructurare ar trebui să fie 
protejate drepturile tuturor părților 
implicate. În același timp, întreprinderile 
neviabile care nu au perspective de 

(2) Restructurarea ar trebui să le 
permită întreprinderilor aflate în dificultăți 
financiare să își continue activitatea 
integral sau parțial, prin schimbarea 
componenței, a condițiilor sau a structurii 
activelor și pasivelor sau a structurii 
capitalului, inclusiv prin vânzarea de 
active, a unor părți din activitate sau a 
întreprinderii însăși. Cadrele de 
restructurare preventivă ar trebui, mai ales, 
să le permită întreprinderilor să se 
restructureze într-un stadiu timpuriu și să 
evite insolvența. Respectivele cadre ar 
trebui să asigure mărirea la maximum a 
valorii pentru creditori, în raport cu cea pe 
care aceștia ar primi-o în cazul lichidării 
activelor, pentru proprietari și economia în 
ansamblul său și să prevină pierderile 
inutile de locuri de muncă și pierderile de 
cunoștințe și competențe. Ele ar trebui să 
prevină, de asemenea, acumularea de 
credite neperformante. În procesul de 
restructurare ar trebui să fie protejate 
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supraviețuire ar trebui să fie lichidate cât 
mai repede posibil.

drepturile tuturor părților implicate. În 
același timp, întreprinderile neviabile care 
nu au perspective de supraviețuire ar trebui 
să fie lichidate cât mai repede posibil.

Or. en

Amendamentul 91
Răzvan Popa

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Restructurarea ar trebui să le 
permită întreprinderilor aflate în dificultăți 
financiare să își continue activitatea 
integral sau parțial, prin schimbarea 
componenței, a condițiilor sau a structurii 
activelor și pasivelor sau a structurii 
capitalului, inclusiv prin vânzarea de active 
sau a unor părți din activitate. Cadrele de 
restructurare preventivă ar trebui, mai ales, 
să le permită întreprinderilor să se 
restructureze într-un stadiu timpuriu și să 
evite insolvența. Respectivele cadre ar 
trebui să asigure mărirea la maximum a 
valorii pentru creditori, proprietari și 
economia în ansamblul său și să prevină 
pierderile inutile de locuri de muncă și 
pierderile de cunoștințe și competențe. Ele 
ar trebui să prevină, de asemenea, 
acumularea de credite neperformante. În 
procesul de restructurare ar trebui să fie 
protejate drepturile tuturor părților 
implicate. În același timp, întreprinderile 
neviabile care nu au perspective de 
supraviețuire ar trebui să fie lichidate cât 
mai repede posibil.

(2) Restructurarea ar trebui să le 
permită întreprinderilor aflate în dificultăți 
financiare, în special întreprinderilor mici 
și mijlocii, să își continue activitatea 
integral sau parțial, prin schimbarea 
componenței, a condițiilor sau a structurii 
activelor și pasivelor sau a structurii 
capitalului, inclusiv prin vânzarea de active 
sau a unor părți din activitate. Cadrele de 
restructurare preventivă ar trebui, mai ales, 
să le permită întreprinderilor, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii, să se 
restructureze într-un stadiu timpuriu și să 
evite insolvența. Respectivele cadre ar 
trebui să asigure mărirea la maximum a 
valorii pentru creditori, proprietari și 
economia în ansamblul său și să prevină 
pierderile inutile de locuri de muncă și 
pierderile de cunoștințe și competențe. Ele 
ar trebui să prevină, de asemenea, 
acumularea de credite neperformante. În 
procesul de restructurare ar trebui să fie 
protejate drepturile tuturor părților 
implicate. În același timp, întreprinderile 
neviabile care nu au perspective de 
supraviețuire ar trebui să fie lichidate cât 
mai repede posibil.

Or. en
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Amendamentul 92
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Între statele membre există 
diferențe în ceea ce privește numărul de 
proceduri la care debitorii aflați în 
dificultăți financiare pot recurge pentru a-și 
restructura activitatea. Unele state membre 
dispun de un număr limitat de proceduri, 
ceea ce înseamnă că întreprinderile sunt în 
măsură să își restructureze activitatea 
numai într-o etapă relativ târzie, în 
contextul procedurilor de insolvență. În 
alte state membre, restructurarea este 
posibilă într-o etapă mai timpurie, dar 
procedurile existente fie nu sunt pe cât de 
eficace ar trebui, fie sunt foarte formale, 
limitând în special posibilitatea de a se 
recurge la proceduri extrajudiciare. În mod 
similar, normele naționale care le oferă 
întreprinzătorilor o a doua șansă, în special 
cele prin care aceștia obțin remiterea de 
datoriile angajate în cursul activității lor, 
diferă de la un stat membru la altul în ceea 
ce privește perioada premergătoare 
remiterii de datorie și condițiile pentru 
remiterea de datorie.

(3) Între statele membre există 
diferențe în ceea ce privește numărul de 
proceduri la care debitorii aflați în 
dificultăți financiare pot recurge pentru a-și 
restructura activitatea. Unele state membre 
dispun de un număr limitat de proceduri, 
ceea ce înseamnă că întreprinderile sunt în 
măsură să își restructureze activitatea 
numai într-o etapă relativ târzie, în 
contextul procedurilor de insolvență. În 
alte state membre, restructurarea este 
posibilă într-o etapă mai timpurie, dar 
procedurile existente fie nu sunt pe cât de 
eficace ar trebui, fie sunt foarte formale, 
limitând în special posibilitatea de a se 
recurge la proceduri extrajudiciare. 
Soluțiile preventive dobândesc tot mai 
multă importanță în dreptul modern al 
insolvenței. Tendința actuală este de a 
privilegia abordările care, spre deosebire 
de abordarea tradițională ce vizează 
lichidarea întreprinderii aflate în criză, au 
drept obiectiv redresarea acesteia sau, cel 
puțin, salvarea unităților care sunt încă 
viabile din punct de vedere economic. 
Această practică este lăudabilă și 
contribuie adesea la păstrarea locurilor de 
muncă sau la limitarea numărului de 
locuri de muncă pierdute. În mod similar, 
normele naționale care le oferă 
întreprinzătorilor o a doua șansă, în special 
cele prin care aceștia obțin remiterea de 
datoriile angajate în cursul activității lor, 
diferă de la un stat membru la altul în ceea 
ce privește perioada premergătoare 
remiterii de datorie și condițiile pentru 
remiterea de datorie.

Or. en
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Amendamentul 93
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Între statele membre există 
diferențe în ceea ce privește numărul de 
proceduri la care debitorii aflați în 
dificultăți financiare pot recurge pentru a-și 
restructura activitatea. Unele state membre 
dispun de un număr limitat de proceduri, 
ceea ce înseamnă că întreprinderile sunt în 
măsură să își restructureze activitatea 
numai într-o etapă relativ târzie, în 
contextul procedurilor de insolvență. În 
alte state membre, restructurarea este 
posibilă într-o etapă mai timpurie, dar 
procedurile existente fie nu sunt pe cât de 
eficace ar trebui, fie sunt foarte formale, 
limitând în special posibilitatea de a se 
recurge la proceduri extrajudiciare. În mod 
similar, normele naționale care le oferă 
întreprinzătorilor o a doua șansă, în special 
cele prin care aceștia obțin remiterea de 
datoriile angajate în cursul activității lor, 
diferă de la un stat membru la altul în ceea 
ce privește perioada premergătoare 
remiterii de datorie și condițiile pentru 
remiterea de datorie.

(3) Între statele membre există 
diferențe în ceea ce privește numărul de 
proceduri la care debitorii aflați în 
dificultăți financiare pot recurge pentru a-și 
restructura activitatea. Unele state membre 
dispun de un număr limitat de proceduri, 
ceea ce înseamnă că întreprinderile sunt în 
măsură să își restructureze activitatea 
numai într-o etapă relativ târzie, în 
contextul procedurilor de insolvență. În 
alte state membre, restructurarea este 
posibilă într-o etapă mai timpurie, dar 
procedurile existente fie nu sunt pe cât de 
eficace ar trebui, fie sunt foarte formale, 
limitând în special posibilitatea de a se 
recurge la proceduri extrajudiciare. În mod 
similar, normele naționale care le oferă 
întreprinzătorilor o a doua șansă, în special 
cele prin care aceștia obțin remiterea de 
datoriile angajate în cursul activității lor, 
diferă de la un stat membru la altul în ceea 
ce privește perioada premergătoare 
remiterii de datorie și condițiile pentru 
remiterea de datorie. De asemenea, și 
gradul de implicare a autorităților 
judiciare sau administrative și a 
practicienilor numiți de autoritățile 
judiciare sau administrative variază: în 
unele țări implicarea este minimă, în 
altele, deplină.

Or. ro

Amendamentul 94
Răzvan Popa

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Durata excesivă a procedurilor de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie din mai multe state membre 
este un important factor care stă la baza 
unor rate scăzute de recuperare și care îi 
descurajează pe investitori, aceștia ferindu-
se să facă afaceri în jurisdicțiile în care 
procedurile riscă să fie prea îndelungate.

(5) Un factor important care stă la baza 
ratelor scăzute de recuperare și care îi 
descurajează pe investitori, aceștia ferindu-
se să facă afaceri în jurisdicțiile în care 
procedurile riscă să fie prea îndelungate, 
este durata excesivă a procedurilor de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie din mai multe state membre.

Or. en

Justificare

Această reformulare asigură o mai bună legătură cu considerentul (6).

Amendamentul 95
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Toate aceste diferențe se traduc în 
costuri suplimentare pentru investitori, 
atunci când aceștia evaluează riscurile 
debitorilor care se confruntă cu dificultăți 
financiare în unul sau mai multe state 
membre, și în costuri de restructurare 
pentru societățile comerciale cu sedii, 
creditori sau active în alte state membre, 
după cum se poate vedea cel mai clar în 
cazul restructurării unor grupuri 
internaționale de societăți comerciale. 
Numeroși investitori susțin că principalul 
motiv pentru care nu investesc sau nu intră 
în relații de afaceri cu un partener din afara 
țării lor de origine este lipsa de securitate 
din dreptul insolvenței aplicabil în altă țară 
sau riscul ca procedura de insolvență din 
altă țară să fie foarte lungă sau complicată.

6. Toate aceste diferențe se traduc în 
costuri suplimentare pentru investitori, 
atunci când aceștia evaluează riscurile 
debitorilor care se confruntă cu dificultăți 
financiare în unul sau mai multe state 
membre, și în costuri de restructurare 
pentru societățile comerciale cu sedii, 
creditori sau active în alte state membre, 
după cum se poate vedea cel mai clar în 
cazul restructurării unor grupuri 
internaționale de societăți comerciale. 
Numeroși investitori susțin că principalul 
motiv pentru care nu investesc sau nu intră 
în relații de afaceri cu un partener din afara 
țării lor de origine este lipsa de securitate 
din dreptul insolvenței aplicabil în altă țară 
sau riscul ca procedura de insolvență din 
altă țară să fie foarte lungă sau complicată. 
O astfel de insecuritate juridică 
descurajează investițiile în context 
transfrontalier, fapt care subminează 
buna funcționare a pieței interne.
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Amendamentul 96
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Aceste diferențe duc la apariția 
unor condiții inegale de acces la creditare 
și a unor rate inegale de recuperare în 
statele membre. Un grad mai mare de 
armonizare în domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse este, 
în consecință, indispensabil pentru buna 
funcționare a pieței unice, în general, și 
pentru funcționarea uniunii piețelor de 
capital, în particular.

7. Aceste diferențe duc la apariția 
unor condiții inegale de acces la creditare 
și a unor rate inegale de recuperare în 
statele membre. Un grad mai mare de 
armonizare în domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse este, 
în consecință, indispensabil pentru buna 
funcționare a pieței unice, în general, și 
pentru funcționarea uniunii piețelor de 
capital, în particular. În același timp, un 
grad mai mare de armonizare ar 
contribui, de asemenea, la o legislație 
comercială europeană comună.

Or. pt

Amendamentul 97
Răzvan Popa

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Aceste diferențe duc la apariția 
unor condiții inegale de acces la creditare 
și a unor rate inegale de recuperare în 
statele membre. Un grad mai mare de 
armonizare în domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse este, 
în consecință, indispensabil pentru buna 
funcționare a pieței unice, în general, și 
pentru funcționarea uniunii piețelor de 
capital, în particular.

(7) Aceste diferențe duc la apariția 
unor condiții inegale de acces la creditare 
și a unor rate inegale de recuperare în 
statele membre. Pentru o uniune a piețelor
de capital funcțională și pentru buna 
funcționare a pieței unice, este
indispensabil să se îmbunătățească gradul 
de armonizare în domeniul restructurării, 
al insolvenței și al celei de a doua șanse.
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Amendamentul 98
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prin sporirea eficienței 
procedurilor de restructurare, de
insolvență și de remitere de datorie și, în 
special, prin digitalizarea tuturor 
procedurilor de insolvență se va contribui 
la reducerea duratei procedurilor și la 
mărirea eficienței acestora, ceea ce se 
traduce în costuri de restructurare mai 
mici și în rate de recuperare mai mari 
pentru creditori. Mai precis, prezenta 
Directivă va contribui la sporirea 
investițiilor și a posibilităților de ocupare 
a forței de muncă pe piața unică, la 
reducerea lichidărilor inutile de societăți 
comerciale viabile, la împiedicarea 
pierderilor inutile de locuri de muncă, la 
prevenirea acumulării de credite 
neperformante, la facilitarea 
restructurărilor transfrontaliere și la 
reducerea costurilor și mărirea 
oportunităților pentru întreprinzătorii 
onești care vor să o ia de la capăt.

Or. ro

Amendamentul 99
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este bine cunoscut faptul că orice 
operațiune de restructurare, în special 
una de mare anvergură care generează 
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un impact semnificativ, ar trebui să fie 
însoțită de o explicație și o justificare 
pentru părțile interesate, care să cuprindă 
alegerea măsurilor preconizate în raport 
cu obiectivele și cu opțiunile alternative, 
să prevadă participarea deplină și 
adecvată a reprezentanților lucrătorilor de 
la toate nivelurile și să fie pregătită din 
timp, astfel încât să le permită părților 
interesate să se pregătească de consultări, 
înainte ca întreprinderea să ia o decizie1a.

_________________

1a Texte adoptate P7_TA(2013)0005. 
Informarea și consultarea lucrătorilor, 
anticiparea și gestionarea 
restructurărilor.

Or. en

Amendamentul 100
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare pentru 
a face față unor costuri de restructurare 
ridicate și pentru a beneficia de procedurile 
de restructurare mai eficiente din unele 
state membre. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se 
confruntă cu dificultăți financiare, de 
resursele necesare pentru a angaja 
consultanți profesioniști, ceea ce 
înseamnă deci că ar trebui să fie introduse 
instrumente de avertizare timpurie prin 
care debitorii să fie alertați că trebuie să 
acționeze urgent. Pentru ca aceste 
întreprinderi să fie ajutate să se 

(13) Întrucât întreprinderile mici nu 
dispun de resursele necesare pentru a face 
față unor costuri de restructurare ridicate și 
pentru a beneficia de procedurile de 
restructurare mai eficiente din unele state 
membre, acestea din urmă ar trebui să ia 
în considerare dimensiunea întreprinderii 
atunci când pun în aplicare prezenta 
directivă și ar trebui să le acorde micilor 
întreprinderi o toleranță de fapt.
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restructureze la costuri scăzute, ar trebui 
să fie elaborate, la nivel național, modele 
de planuri de restructurare care să fie 
puse la dispoziție online. Ar trebui ca 
debitorii să poată să utilizeze aceste 
planuri și să le adapteze la nevoile proprii 
și la particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

Or. fr

Amendamentul 101
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special 
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare 
pentru a face față unor costuri de 
restructurare ridicate și pentru a beneficia 
de procedurile de restructurare mai 
eficiente din unele state membre. Se 
întâmplă deseori ca întreprinderile mici și 
mijlocii să nu dispună, mai ales atunci când 
se confruntă cu dificultăți financiare, de 
resursele necesare pentru a angaja 
consultanți profesioniști, ceea ce 
înseamnă deci că ar trebui să fie 
introduse instrumente de avertizare 
timpurie prin care debitorii să fie alertați 
că trebuie să acționeze urgent. Pentru ca 
aceste întreprinderi să fie ajutate să se 
restructureze la costuri scăzute, ar trebui să 
fie elaborate, la nivel național, modele de 
planuri de restructurare care să fie puse la 
dispoziție online. Ar trebui ca debitorii să 
poată să utilizeze aceste planuri și să le 
adapteze la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

13. Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special 
întreprinderile mici și mijlocii, care
reprezintă 99 % din totalul 
întreprinderilor din Uniune, dat fiind că 
ele ajung în mod disproporționat mai 
probabil la lichidare decât la 
restructurare și trebuie să suporte costuri 
de două ori mai mari decât cele suportate
de întreprinderile mai mari pentru 
procedurile transfrontaliere, în raport cu 
procedurile interne. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se confruntă 
cu dificultăți financiare, de resursele 
necesare pentru a face față costurilor 
ridicate ale restructurării și pentru a 
profita de procedurile de restructurare 
mai eficiente din anumite state membre. 
Pentru ca aceste întreprinderi să fie ajutate 
să se restructureze la costuri scăzute, ar 
trebui, de asemenea, să fie elaborate, la 
nivel național, modele de planuri de 
restructurare care să fie puse la dispoziție 
în format electronic. Ar trebui ca debitorii 
să poată să utilizeze aceste planuri și să le 
adapteze la nevoile proprii și la 
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particularitățile activității pe care o 
desfășoară. Având în vedere resursele lor 
limitate pentru angajarea specialiștilor 
profesioniști, ar trebui create instrumente 
de avertizare timpurie prin care debitorii 
să fie avertizați că trebuie să acționeze 
rapid.

Or. pt

Amendamentul 102
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special 
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare pentru 
a face față unor costuri de restructurare 
ridicate și pentru a beneficia de procedurile 
de restructurare mai eficiente din unele 
state membre. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se confruntă 
cu dificultăți financiare, de resursele 
necesare pentru a angaja consultanți 
profesioniști, ceea ce înseamnă deci că ar 
trebui să fie introduse instrumente de 
avertizare timpurie prin care debitorii să fie 
alertați că trebuie să acționeze urgent. 
Pentru ca aceste întreprinderi să fie ajutate 
să se restructureze la costuri scăzute, ar 
trebui să fie elaborate, la nivel național, 
modele de planuri de restructurare care să 
fie puse la dispoziție online. Ar trebui ca 
debitorii să poată să utilizeze aceste planuri 
și să le adapteze la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

(13) Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special 
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare pentru 
a face față unor costuri de restructurare 
ridicate și pentru a beneficia de procedurile 
de restructurare mai eficiente din unele 
state membre. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se confruntă 
cu dificultăți financiare, de resursele 
necesare pentru a angaja consultanți 
profesioniști, ceea ce înseamnă deci că ar 
trebui să fie introduse instrumente de 
avertizare timpurie prin care debitorii să fie 
alertați că trebuie să acționeze urgent. 
Pentru ca aceste întreprinderi să fie ajutate 
să se restructureze la costuri scăzute, ar 
trebui să fie elaborate, la nivel național, 
modele de planuri de restructurare care să 
țină seama, în special, de nevoile și 
caracteristicile întreprinderilor mici și 
mijlocii și care să fie puse la dispoziție 
online. Ar trebui ca debitorii să poată să 
utilizeze aceste planuri și să le adapteze cu 
ușurință la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.
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Amendamentul 103
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special 
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare pentru 
a face față unor costuri de restructurare 
ridicate și pentru a beneficia de procedurile 
de restructurare mai eficiente din unele 
state membre. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se confruntă 
cu dificultăți financiare, de resursele 
necesare pentru a angaja consultanți 
profesioniști, ceea ce înseamnă deci că ar 
trebui să fie introduse instrumente de 
avertizare timpurie prin care debitorii să fie 
alertați că trebuie să acționeze urgent. 
Pentru ca aceste întreprinderi să fie ajutate 
să se restructureze la costuri scăzute, ar 
trebui să fie elaborate, la nivel național, 
modele de planuri de restructurare care să 
fie puse la dispoziție online. Ar trebui ca 
debitorii să poată să utilizeze aceste planuri 
și să le adapteze la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

(13) Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special 
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare pentru 
a face față unor costuri de restructurare 
ridicate și pentru a beneficia de procedurile 
de restructurare mai eficiente din unele 
state membre. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
reprezentanții lucrătorilor, să nu dispună, 
mai ales atunci când se confruntă cu 
dificultăți financiare, de resursele necesare 
pentru a angaja consultanți profesioniști, 
ceea ce înseamnă deci că ar trebui să fie 
introduse instrumente de avertizare 
timpurie prin care debitorii să fie alertați că 
trebuie să acționeze urgent. Pentru ca 
aceste întreprinderi să fie ajutate să se 
restructureze la costuri scăzute, ar trebui să 
fie elaborate, la nivel național, modele de 
planuri de restructurare care să fie puse la 
dispoziție online. Ar trebui ca debitorii să 
poată să utilizeze aceste planuri și să le 
adapteze la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

Or. en

Amendamentul 104
Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întreprinderile care ar trebui să 
beneficieze de o abordare mai coerentă la 
nivelul Uniunii sunt în special
întreprinderile mici și mijlocii, dat fiind că 
ele nu dispun de resursele necesare pentru 
a face față unor costuri de restructurare 
ridicate și pentru a beneficia de procedurile 
de restructurare mai eficiente din unele 
state membre. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se confruntă 
cu dificultăți financiare, de resursele 
necesare pentru a angaja consultanți 
profesioniști, ceea ce înseamnă deci că ar 
trebui să fie introduse instrumente de 
avertizare timpurie prin care debitorii să fie 
alertați că trebuie să acționeze urgent. 
Pentru ca aceste întreprinderi să fie ajutate 
să se restructureze la costuri scăzute, ar 
trebui să fie elaborate, la nivel național, 
modele de planuri de restructurare care să 
fie puse la dispoziție online. Ar trebui ca 
debitorii să poată să utilizeze aceste planuri 
și să le adapteze la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

(13) Întrucât întreprinderile mici nu 
dispun de resursele necesare pentru a face 
față unor costuri de restructurare ridicate și 
pentru a beneficia de procedurile de 
restructurare mai eficiente din unele state 
membre, acestea din urmă ar trebui să ia 
în considerare dimensiunea întreprinderii 
atunci când pun în aplicare prezenta 
directivă. Se întâmplă deseori ca 
întreprinderile mici și mijlocii să nu 
dispună, mai ales atunci când se confruntă 
cu dificultăți financiare, de resursele 
necesare pentru a angaja consultanți 
profesioniști, ceea ce înseamnă deci că ar 
trebui să fie introduse instrumente de 
avertizare timpurie prin care debitorii să fie 
alertați că trebuie să acționeze urgent. 
Pentru ca aceste întreprinderi să fie ajutate 
să se restructureze la costuri scăzute, ar 
trebui să fie elaborate, la nivel național, 
modele de planuri de restructurare care să 
fie puse la dispoziție online. Ar trebui ca 
debitorii să poată să utilizeze aceste planuri 
și să le adapteze la nevoile proprii și la 
particularitățile activității pe care o 
desfășoară.

Or. fr

Amendamentul 105
Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Principalii creditori ar trebui să 
coopereze în mod constructiv cu IMM-
urile și microîntreprinderile aflate în curs 
de înființare sau în dificultate financiară. 
De exemplu, aceștia ar trebui să acorde 
mai ușor împrumuturi cu dobândă zero 
sau foarte redusă.
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Amendamentul 106
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Creditorii și lucrătorii ar trebui să 
aibă dreptul să propună un plan de 
restructurare alternativ. Statele membre 
ar trebui să stabilească condițiile în care 
aceștia ar avea dreptul să propună un 
astfel de plan.

Or. en

Amendamentul 107
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În statele membre în care există o 
procedură solidă pentru gospodăriile 
supraîndatorate ar trebui să se prevadă 
norme asemănătoare și pentru 
întreprinderile aflate în dificultate.

Or. fr

Amendamentul 108
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(15) Supraîndatorarea consumatorilor 
este un motiv de mare preocupare 
economică și socială și este strâns legată de 
reducerea excedentului de datorie. În plus, 
deseori este imposibil să se facă o distincție 
clară între datoriile pe care întreprinzătorul 
le angajează în calitate de consumator și 
cele pe care acesta le angajează în calitate 
de întreprindere. Regimul de a doua șansă 
pentru întreprinzători nu ar fi eficace dacă 
întreprinzătorii ar trebui să treacă prin 
proceduri separate, cu condiții de acces și 
perioade premergătoare remiterii de datorie 
diferite, pentru a obține remiterea de 
datoriile personale angajate în calitate de 
întreprindere și de datoriile personale 
angajate în calitate de consumator. Din 
aceste motive, deși în prezenta directivă 
nu sunt incluse norme obligatorii 
referitoare la supraîndatorarea 
consumatorilor, statele membre ar trebui 
să poată aplica dispozițiile referitoare la 
remiterea de datorie și în cazul
consumatorilor.

(15) Supraîndatorarea consumatorilor 
este un motiv de mare preocupare 
economică și socială și este strâns legată de 
reducerea excedentului de datorie. În plus, 
deseori este imposibil să se facă o distincție 
clară între datoriile pe care întreprinzătorul 
le angajează în calitate de consumator și 
cele pe care acesta le angajează în calitate 
de întreprindere. Regimul de a doua șansă 
pentru întreprinzători nu ar fi eficace dacă 
întreprinzătorii ar trebui să treacă prin 
proceduri separate, cu condiții de acces și 
perioade premergătoare remiterii de datorie 
diferite, pentru a obține remiterea de 
datoriile personale angajate în calitate de 
întreprindere și de datoriile personale 
angajate în calitate de consumator. Din 
aceste motive statele membre ar trebui să 
stabilească dispoziții referitoare la 
remiterea de datorie aplicabile
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 109
Емил Радев

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Supraîndatorarea consumatorilor 
este un motiv de mare preocupare 
economică și socială și este strâns legată de 
reducerea excedentului de datorie. În plus, 
deseori este imposibil să se facă o distincție 
clară între datoriile pe care întreprinzătorul 
le angajează în calitate de consumator și 
cele pe care acesta le angajează în calitate 
de întreprindere. Regimul de a doua șansă 
pentru întreprinzători nu ar fi eficace dacă 
întreprinzătorii ar trebui să treacă prin 
proceduri separate, cu condiții de acces și 

(15) Supraîndatorarea consumatorilor 
este un motiv de mare preocupare 
economică și socială și este strâns legată de 
reducerea excedentului de datorie. În plus, 
deseori este imposibil să se facă o distincție 
clară între datoriile pe care întreprinzătorul 
le angajează în calitate de consumator și 
cele pe care acesta le angajează în calitate 
de întreprindere. Regimul de a doua șansă 
pentru întreprinzători nu ar fi eficace dacă 
întreprinzătorii ar trebui să treacă prin 
proceduri separate, cu condiții de acces și 
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perioade premergătoare remiterii de datorie 
diferite, pentru a obține remiterea de 
datoriile personale angajate în calitate de 
întreprindere și de datoriile personale 
angajate în calitate de consumator. Din 
aceste motive, deși în prezenta directivă nu 
sunt incluse norme obligatorii referitoare la 
supraîndatorarea consumatorilor, statele
membre ar trebui să poată aplica
dispozițiile referitoare la remiterea de 
datorie și în cazul consumatorilor.

perioade premergătoare remiterii de datorie 
diferite, pentru a obține remiterea de 
datoriile personale angajate în calitate de 
întreprindere și de datoriile personale 
angajate în calitate de consumator. Din 
aceste motive, deși în prezenta directivă nu 
sunt incluse norme obligatorii referitoare la 
supraîndatorarea consumatorilor, statelor
membre li se recomandă să înceapă să 
aplice, în termen cât mai scurt, dispozițiile 
referitoare la remiterea de datorie și în 
cazul consumatorilor.

Or. bg

Amendamentul 110
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Supraîndatorarea consumatorilor 
este un motiv de mare preocupare 
economică și socială și este strâns legată de 
reducerea excedentului de datorie. În plus, 
deseori este imposibil să se facă o distincție 
clară între datoriile pe care întreprinzătorul 
le angajează în calitate de consumator și 
cele pe care acesta le angajează în calitate 
de întreprindere. Regimul de a doua șansă 
pentru întreprinzători nu ar fi eficace dacă 
întreprinzătorii ar trebui să treacă prin 
proceduri separate, cu condiții de acces și 
perioade premergătoare remiterii de datorie 
diferite, pentru a obține remiterea de 
datoriile personale angajate în calitate de 
întreprindere și de datoriile personale 
angajate în calitate de consumator. Din 
aceste motive, deși în prezenta directivă 
nu sunt incluse norme obligatorii
referitoare la supraîndatorarea 
consumatorilor, statele membre ar trebui
să poată aplica dispozițiile referitoare la 
remiterea de datorie și în cazul 
consumatorilor.

(15) Supraîndatorarea consumatorilor 
este un motiv de mare preocupare 
economică și socială și este strâns legată de 
reducerea excedentului de datorie. În plus, 
deseori este imposibil să se facă o distincție 
clară între datoriile pe care întreprinzătorul 
le angajează în calitate de consumator și 
cele pe care acesta le angajează în calitate 
de întreprindere. Regimul de a doua șansă 
pentru întreprinzători nu ar fi eficace dacă 
întreprinzătorii ar trebui să treacă prin 
proceduri separate, cu condiții de acces și 
perioade premergătoare remiterii de datorie 
diferite, pentru a obține remiterea de 
datoriile personale angajate în calitate de 
întreprindere și de datoriile personale 
angajate în calitate de consumator. Din 
aceste motive statele membre ar trebui să 
poată aplica dispozițiile referitoare la 
remiterea de datorie și în cazul 
consumatorilor și să poată stabili 
proceduri unice atât pentru datoria 
profesională, cât și pentru datoria 
personală a unei persoane.
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Or. en

Amendamentul 111
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a acționa cu mai multă 
precizie, statele membre și Comisia ar 
trebui să desfășoare un studiu în vederea 
determinării principalilor indicatori ai 
supraîndatorării personale. Pe baza 
rezultatelor studiului, statele membre și 
Comisia ar trebui să adopte măsuri în 
vederea înființării unui sistem de 
instrumente de avertizare timpurie cu 
privire la supraîndatorarea persoanelor 
fizice.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Accesul la 
informații publice, gratuite și ușor de 
utilizat privind procedurile legale de 
restructurare și de insolvență reprezintă 
un prim pas către creșterea gradului de 
conștientizare în rândul debitorilor și al 
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de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau conducerea 
debitorului și atribuții de raportare în 
cadrul acordurilor de împrumut. În plus, 
părțile terțe care au acces la informații 
relevante, cum ar fi contabilii, autoritățile 
fiscale și autoritățile de asigurări sociale, ar 
putea fi motivate sau obligate în temeiul 
dreptului intern să semnaleze evoluțiile 
negative.

întreprinzătorilor și către evitarea 
cazurilor de insolvență. Pentru ca debitorii 
care încep să se confrunte cu probleme 
financiare să fie motivați să ia măsuri din 
vreme și pentru a le permite lucrătorilor 
vizați să participe activ la procesul de 
restructurare, ar trebui să existe informații 
clare despre procedurile de restructurare 
preventivă și instrumente de avertizare 
timpurie. Posibilele mecanisme de 
avertizare timpurie ar trebui să conțină 
atribuții de contabilitate și de monitorizare 
pentru debitor sau conducerea debitorului 
și atribuții de raportare în cadrul 
acordurilor de împrumut. În plus, părțile 
terțe care au acces la informații relevante, 
cum ar fi contabilii, autoritățile fiscale și 
autoritățile de asigurări sociale, ar putea fi 
motivate sau obligate în temeiul dreptului 
intern să semnaleze evoluțiile negative.

Or. en

Amendamentul 113
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cu cât debitorul poate să își
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 

(16) Cu cât mai devreme debitorul și 
lucrătorii vizați pot să detecteze 
dificultățile financiare ale întreprinderilor 
și să ia măsurile corespunzătoare, cu atât 
probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme și pentru a le permite 
lucrătorilor vizați să participe activ la 
procesul de restructurare, ar trebui să 
existe informații clare despre procedurile 
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să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau conducerea 
debitorului și atribuții de raportare în 
cadrul acordurilor de împrumut. În plus, 
părțile terțe care au acces la informații 
relevante, cum ar fi contabilii, autoritățile 
fiscale și autoritățile de asigurări sociale, ar 
putea fi motivate sau obligate în temeiul 
dreptului intern să semnaleze evoluțiile 
negative.

de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau conducerea 
debitorului și atribuții de raportare în 
cadrul acordurilor de împrumut. În plus, 
părțile terțe care au acces la informații 
relevante, cum ar fi contabilii, autoritățile 
fiscale și autoritățile de asigurări sociale, ar 
putea fi motivate sau obligate în temeiul 
dreptului intern să semnaleze evoluțiile 
negative.

Or. en

Amendamentul 114
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau conducerea 
debitorului și atribuții de raportare în 
cadrul acordurilor de împrumut. În plus, 
părțile terțe care au acces la informații 
relevante, cum ar fi contabilii, autoritățile 
fiscale și autoritățile de asigurări sociale, ar 

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să fie însoțite de precizări clare și
transparente cu privire la natura și 
conținutului acestora și să conțină atribuții 
de contabilitate și de monitorizare pentru 
debitor sau conducerea debitorului și 
atribuții de raportare în cadrul acordurilor 
de împrumut. În plus, părțile terțe care au 
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putea fi motivate sau obligate în temeiul 
dreptului intern să semnaleze evoluțiile 
negative.

acces la informații relevante, cum ar fi 
contabilii, autoritățile fiscale și autoritățile 
de asigurări sociale, ar putea fi motivate 
sau obligate în temeiul dreptului intern să 
semnaleze evoluțiile negative.

Or. ro

Amendamentul 115
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau 
conducerea debitorului și atribuții de 
raportare în cadrul acordurilor de 
împrumut. În plus, părțile terțe care au 
acces la informații relevante, cum ar fi 
contabilii, autoritățile fiscale și autoritățile 
de asigurări sociale, ar putea fi motivate
sau obligate în temeiul dreptului intern să 
semnaleze evoluțiile negative.

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Prin urmare, ar 
trebui creat un sistem de mecanisme de 
avertizare timpurie, care să conțină
indicatori precum întârzierea repetată a 
plăților obișnuite și care să fie 
monitorizat, de exemplu, de autoritățile 
fiscale și cele din domeniul asigurărilor
sociale, de bănci sau de furnizorii de 
energie.

Or. en
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Amendamentul 116
Stefano Maullu

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cu cât debitorul poate să își
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau conducerea 
debitorului și atribuții de raportare în 
cadrul acordurilor de împrumut. În plus, 
părțile terțe care au acces la informații 
relevante, cum ar fi contabilii, autoritățile 
fiscale și autoritățile de asigurări sociale, ar 
putea fi motivate sau obligate în temeiul 
dreptului intern să semnaleze evoluțiile 
negative.

(16) Cu cât debitorul poate să își 
detecteze dificultățile financiare și să ia 
măsurile corespunzătoare mai devreme, cu 
atât probabilitatea ca acesta să evite o 
insolvență iminentă este mai mare sau, în 
cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate 
este compromisă definitiv, cu atât 
procedura de lichidare este mai bine 
organizată și mai eficientă. Pentru ca 
debitorii care încep să se confrunte cu 
probleme financiare să fie motivați să ia 
măsuri din vreme, ar trebui să existe, 
așadar, informații clare despre procedurile 
de restructurare preventivă și instrumente 
de avertizare timpurie. Posibilele 
mecanisme de avertizare timpurie ar trebui 
să conțină atribuții de contabilitate și de 
monitorizare pentru debitor sau conducerea 
debitorului și atribuții de raportare în 
cadrul acordurilor de împrumut. În plus, 
părțile terțe care au acces la informații 
relevante, cum ar fi contabilii, autoritățile 
fiscale și autoritățile de asigurări sociale, ar 
putea fi motivate sau obligate în temeiul 
dreptului intern să semnaleze debitorului 
evoluțiile negative.

Or. it

Amendamentul 117
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Statele membre ar trebui să 
sprijine crearea unor servicii de consiliere 
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financiară, care să nu aibă scop lucrativ, 
să funcționeze pe baza neutralității 
produselor financiare și, în colaborare cu 
băncile și alte părți interesate vizate, să 
ofere consultații financiare debitorilor 
sau întreprinzătorilor îndatorați și să-i 
ajute pe aceștia să depășească problemele 
financiare la un stadiu foarte timpuriu.

Or. en

Amendamentul 118
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Debitorii ar trebui să dispună de un 
cadru de restructurare care să le permită să 
se ocupe de dificultățile lor financiare într-
o stadiu timpuriu, când pare probabil că 
insolvența poate fi prevenită și continuarea 
activității asigurată. Acest cadru de 
restructurare ar trebui să fie disponibil 
înainte ca debitorii să fie declarați 
insolvenți în temeiul dreptului intern, adică 
înainte ca debitorii să îndeplinească 
condițiile de intrare în procedura de 
insolvență colectivă, care în mod normal 
presupune desistarea totală a debitorului și 
numirea unui lichidator. Prin urmare, 
participarea la negocieri și dispunerea unei 
suspendări a cererilor de executare silită nu 
ar trebui să fie condiționate de trecerea 
unui test de viabilitate. Mai degrabă,
viabilitatea unei întreprinderi ar trebui să 
fie evaluată, de cele mai multe ori, de către 
creditorii afectați care acceptă cu 
majoritate anumite ajustări ale creanțelor 
lor. Cu toate acestea, pentru a se evita 
utilizarea abuzivă a procedurii, dificultățile 
financiare ale debitorului ar trebui să 
reflecte probabilitatea insolvenței, iar 
planul de restructurare ar trebui să aibă 
capacitatea de a preveni insolvența 

(17) Debitorii și antreprenorii onești ar 
trebui să dispună de un cadru de 
restructurare care să le permită să se ocupe 
în mod eficient de dificultățile lor 
financiare într-un stadiu timpuriu, când 
pare probabil că insolvența poate fi 
prevenită și continuarea activității 
asigurată. Acest cadru de restructurare ar 
trebui să garanteze un echilibru corect 
între interesele debitorilor și cele ale 
creditorilor și ar trebui să fie disponibil 
înainte ca debitorii să fie declarați 
insolvenți în temeiul dreptului intern, adică 
înainte ca debitorii să îndeplinească 
condițiile de intrare în procedura de 
insolvență colectivă, care în mod normal 
presupune desistarea totală a debitorului și 
numirea unui lichidator. Prin urmare, 
participarea la negocieri și dispunerea unei 
suspendări a cererilor de executare silită nu 
ar trebui să fie condiționate de trecerea 
unui test de viabilitate. Mai degrabă, 
viabilitatea unei întreprinderi ar trebui să 
fie evaluată, de cele mai multe ori, de către 
creditorii afectați care acceptă cu 
majoritate anumite ajustări ale creanțelor 
lor. Cu toate acestea, pentru a se evita 
utilizarea abuzivă a procedurii, dificultățile 
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debitorului și de a asigura viabilitatea 
întreprinderii.

financiare ale debitorului ar trebui să 
reflecte probabilitatea insolvenței, iar 
planul de restructurare ar trebui să aibă 
capacitatea de a preveni insolvența 
debitorului și de a asigura viabilitatea 
întreprinderii.

Or. ro

Amendamentul 119
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În scopul promovării eficienței și 
al reducerii întârzierilor și a costurilor, 
cadrele naționale de restructurare 
preventivă ar trebui să conțină proceduri 
flexibile prin care implicarea autorităților 
judiciare sau administrative să fie limitată 
la ceea ce este necesar și proporțional 
pentru protejarea intereselor creditorilor 
și ale altor părți interesate care ar putea fi 
afectate. În scopul evitării costurilor 
inutile și al reflectării caracterului 
timpuriu al procedurii, debitorii ar trebui, 
în principiu, să păstreze controlul asupra 
activelor lor și a activității lor curente. 
Numirea unui practician în restructurare, 
indiferent dacă este vorba de un mediator 
care sprijină negocierea unui plan de 
restructurare sau de un practician în 
insolvență care supraveghează acțiunile 
debitorului, nu ar trebui să aibă loc în 
toate cazurile, ci numai în cele în care 
circumstanțele sau nevoile specifice ale 
debitorului fac necesar acest lucru. De 
asemenea, pentru deschiderea procedurii 
de restructurare nu ar trebui să fie 
neapărat nevoie de un ordin judecătoresc, 
această procedură putând să fie 
neoficială, dacă nu sunt afectate 
drepturile unor părți terțe. Supravegherea 
ar trebui totuși să fie asigurată într-un 

(18) Ar trebui să fie asigurat un anumit 
nivel de supraveghere din partea unei 
autorități judiciare sau administrative în 
situațiile în care acest lucru este necesar
pentru protejarea intereselor legitime ale 
unuia sau mai multor creditori ori ale unei 
alte părți interesate. Aceste situații sunt în 
special cele în care autoritatea judiciară sau 
administrativă dispune suspendarea 
generală a cererilor individuale de 
executare silită sau în care este necesar ca 
claselor disidente de creditori să li se 
impună un plan de restructurare.
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anumit grad în situațiile în care ea este 
necesară pentru protejarea intereselor 
legitime ale unuia sau mai multor creditori 
ori ale unei alte părți interesate. Aceste 
situații sunt în special cele în care 
autoritatea judiciară sau administrativă 
dispune suspendarea generală a cererilor 
individuale de executare silită sau în care 
este necesar ca claselor disidente de 
creditori să li se impună un plan de 
restructurare.

Or. en

Amendamentul 120
Емил Радев

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În scopul promovării eficienței și al 
reducerii întârzierilor și a costurilor, 
cadrele naționale de restructurare 
preventivă ar trebui să conțină proceduri 
flexibile prin care implicarea autorităților 
judiciare sau administrative să fie limitată 
la ceea ce este necesar și proporțional 
pentru protejarea intereselor creditorilor și 
ale altor părți interesate care ar putea fi 
afectate. În scopul evitării costurilor inutile 
și al reflectării caracterului timpuriu al 
procedurii, debitorii ar trebui, în principiu, 
să păstreze controlul asupra activelor lor și 
a activității lor curente. Numirea unui 
practician în restructurare, indiferent dacă 
este vorba de un mediator care sprijină 
negocierea unui plan de restructurare sau 
de un practician în insolvență care 
supraveghează acțiunile debitorului, nu ar 
trebui să aibă loc în toate cazurile, ci 
numai în cele în care circumstanțele sau 
nevoile specifice ale debitorului fac 
necesar acest lucru. De asemenea, pentru 
deschiderea procedurii de restructurare nu 
ar trebui să fie neapărat nevoie de un ordin 

(18) În scopul promovării eficienței și al 
reducerii întârzierilor și a costurilor, 
cadrele naționale de restructurare 
preventivă ar trebui să conțină proceduri 
flexibile prin care implicarea autorităților 
judiciare sau administrative să fie limitată 
la ceea ce este necesar și proporțional 
pentru protejarea intereselor creditorilor și 
ale altor părți interesate care ar putea fi 
afectate. În scopul evitării costurilor inutile 
și al reflectării caracterului timpuriu al 
procedurii, debitorii ar trebui, în principiu, 
să păstreze controlul asupra activelor lor și 
a activității lor curente. Statele membre pot 
să prevadă cazuri în care nu este 
obligatorie numirea unui practician în 
restructurare, a unui mediator care sprijină 
negocierea unui plan de restructurare sau a 
unui practician în insolvență care 
supraveghează acțiunile debitorului. De 
asemenea, pentru deschiderea procedurii de 
restructurare nu ar trebui să fie neapărat 
nevoie de un ordin judecătoresc, această 
procedură putând să fie neoficială, dacă nu 
sunt afectate drepturile unor părți terțe. 
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judecătoresc, această procedură putând să 
fie neoficială, dacă nu sunt afectate 
drepturile unor părți terțe. Supravegherea 
ar trebui totuși să fie asigurată într-un 
anumit grad în situațiile în care ea este 
necesară pentru protejarea intereselor 
legitime ale unuia sau mai multor creditori 
ori ale unei alte părți interesate. Aceste 
situații sunt în special cele în care 
autoritatea judiciară sau administrativă 
dispune suspendarea generală a cererilor 
individuale de executare silită sau în care 
este necesar ca claselor disidente de 
creditori să li se impună un plan de 
restructurare.

Supravegherea ar trebui totuși să fie 
asigurată într-un anumit grad în situațiile în 
care ea este necesară pentru protejarea 
intereselor legitime ale unuia sau mai 
multor creditori ori ale unei alte părți 
interesate. Aceste situații sunt în special 
cele în care autoritatea judiciară sau 
administrativă dispune suspendarea 
generală a cererilor individuale de 
executare silită sau în care este necesar ca 
claselor disidente de creditori să li se 
impună un plan de restructurare.

Or. bg

Amendamentul 121
Емил Радев

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea 
unui ordin de suspendare provizorie a 
cererilor individuale de executare silită, 
prin care să se suspende și obligația de a 
introduce o acțiune pentru deschiderea 
procedurii de insolvență, atunci când 
cererile respective ar putea să aibă efecte 
defavorabile asupra negocierilor și să 
compromită perspectivele de restructurare 
a activității debitorului. Suspendarea 
cererilor de executare silită ar putea fi 
generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică 
aplicabilă numai anumitor creditori. 
Pentru a se asigura echilibrul corect între 
drepturile debitorului și cele ale 
creditorilor, suspendarea ar trebui să fie 
dispusă pentru o perioadă de maximum 
patru luni. În cazurile complexe de 

(19) Odată cu emiterea unui ordin 
judecătoresc privind inițierea unei 
proceduri de restructurare ar trebui să 
intre în vigoare suspendarea provizorie a 
cererilor individuale de executare silită, 
prin care să se suspende și obligația de a 
introduce o acțiune pentru deschiderea 
procedurii de insolvență, atunci când 
cererile respective ar putea să aibă efecte 
defavorabile asupra negocierilor și să 
compromită perspectivele de restructurare 
a activității debitorului. Pentru a se asigura 
echilibrul corect între drepturile debitorului 
și cele ale creditorilor, suspendarea ar 
trebui să fie dispusă pentru o perioadă de 
maximum patru luni. În cazurile complexe 
de restructurare ar putea fi necesară însă o 
perioadă mai mare. Statele membre pot 
decide ca autoritatea judiciară sau 
administrativă să poată dispune prelungirea 
acestei perioade în cazurile respective, cu 
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restructurare ar putea fi necesară însă o 
perioadă mai mare. Statele membre pot 
decide ca autoritatea judiciară sau 
administrativă să poată dispune prelungirea 
acestei perioade în cazurile respective, cu 
condiția să existe dovezi că negocierile 
asupra planului de restructurare avansează 
și că creditorii nu sunt prejudiciați în mod 
abuziv. Pentru a dispune noi prelungiri, 
autoritatea judiciară sau administrativă ar 
trebui să fie convinsă că probabilitatea ca 
planul de restructurare să fie adoptat este 
foarte ridicată. Statele membre ar trebui să 
se asigure că cererile de prelungire a 
duratei inițiale a suspendării sunt introduse 
într-un termen rezonabil, astfel încât 
autoritatea judiciară sau administrativă să 
poată lua o decizie în timpul cuvenit. În 
cazul în care autoritatea judiciară sau 
administrativă nu ia o decizie cu privire la 
prelungirea unei suspendări a executărilor 
silite înainte ca aceasta să expire, 
suspendarea ar trebui să înceteze să mai 
producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

condiția să existe dovezi că negocierile 
asupra planului de restructurare avansează 
și că creditorii nu sunt prejudiciați în mod 
abuziv. Pentru a dispune noi prelungiri, 
autoritatea judiciară sau administrativă ar 
trebui să fie convinsă că probabilitatea ca 
planul de restructurare să fie adoptat este 
foarte ridicată. Statele membre ar trebui să 
se asigure că cererile de prelungire a 
duratei inițiale a suspendării sunt introduse 
într-un termen rezonabil, astfel încât 
autoritatea judiciară sau administrativă să 
poată lua o decizie în timpul cuvenit. În 
cazul în care autoritatea judiciară sau 
administrativă nu ia o decizie cu privire la 
prelungirea unei suspendări a executărilor 
silite înainte ca aceasta să expire, 
suspendarea ar trebui să înceteze să mai 
producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

Or. bg

Amendamentul 122
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea unui 
ordin de suspendare provizorie a cererilor 
individuale de executare silită, prin care să 
se suspende și obligația de a introduce o 
acțiune pentru deschiderea procedurii de 
insolvență, atunci când cererile respective 
ar putea să aibă efecte defavorabile asupra 

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea unui 
ordin de suspendare provizorie a cererilor 
individuale de executare silită, prin care să 
se suspende și obligația de a introduce o 
acțiune pentru deschiderea procedurii de 
insolvență, atunci când cererile respective 
ar putea să aibă efecte defavorabile asupra 
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negocierilor și să compromită perspectivele 
de restructurare a activității debitorului. 
Suspendarea cererilor de executare silită ar 
putea fi generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică aplicabilă 
numai anumitor creditori. Pentru a se 
asigura echilibrul corect între drepturile 
debitorului și cele ale creditorilor, 
suspendarea ar trebui să fie dispusă pentru 
o perioadă de maximum patru luni. În 
cazurile complexe de restructurare ar putea 
fi necesară însă o perioadă mai mare. 
Statele membre pot decide ca autoritatea 
judiciară sau administrativă să poată 
dispune prelungirea acestei perioade în 
cazurile respective, cu condiția să existe 
dovezi că negocierile asupra planului de 
restructurare avansează și că creditorii nu 
sunt prejudiciați în mod abuziv. Pentru a 
dispune noi prelungiri, autoritatea judiciară 
sau administrativă ar trebui să fie convinsă 
că probabilitatea ca planul de restructurare 
să fie adoptat este foarte ridicată. Statele 
membre ar trebui să se asigure că cererile 
de prelungire a duratei inițiale a 
suspendării sunt introduse într-un termen 
rezonabil, astfel încât autoritatea judiciară 
sau administrativă să poată lua o decizie în 
timpul cuvenit. În cazul în care autoritatea 
judiciară sau administrativă nu ia o decizie 
cu privire la prelungirea unei suspendări a 
executărilor silite înainte ca aceasta să 
expire, suspendarea ar trebui să înceteze să 
mai producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

negocierilor și să compromită perspectivele 
de restructurare a activității debitorului. 
Suspendarea cererilor de executare silită ar 
putea fi generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică aplicabilă 
numai anumitor creditori. Pentru a se 
asigura echilibrul corect între drepturile 
debitorului și cele ale creditorilor, 
suspendarea ar trebui să fie dispusă pentru 
o perioadă de maximum patru luni. În 
cazurile complexe de restructurare ar putea 
fi necesară însă o perioadă mai mare. 
Statele membre pot decide ca autoritatea 
judiciară sau administrativă să poată 
dispune prelungirea acestei perioade în 
cazurile respective, cu condiția să existe 
dovezi că negocierile asupra planului de 
restructurare avansează și că creditorii nu 
sunt prejudiciați în mod abuziv. Pentru a 
dispune noi prelungiri, autoritatea judiciară 
sau administrativă ar trebui să fie convinsă 
că probabilitatea ca să fie adoptat un plan
de restructurare și ca acesta să se 
desfășoare cu succes este foarte ridicată. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
cererile de prelungire a duratei inițiale a 
suspendării sunt introduse într-un termen 
rezonabil, astfel încât autoritatea judiciară 
sau administrativă să poată lua o decizie în 
timpul cuvenit. În cazul în care autoritatea 
judiciară sau administrativă nu ia o decizie 
cu privire la prelungirea unei suspendări a 
executărilor silite înainte ca aceasta să 
expire, suspendarea ar trebui să înceteze să 
mai producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

Or. en

Amendamentul 123
Stefano Maullu

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea unui 
ordin de suspendare provizorie a cererilor 
individuale de executare silită, prin care să 
se suspende și obligația de a introduce o 
acțiune pentru deschiderea procedurii de 
insolvență, atunci când cererile respective 
ar putea să aibă efecte defavorabile asupra 
negocierilor și să compromită perspectivele 
de restructurare a activității debitorului. 
Suspendarea cererilor de executare silită ar 
putea fi generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică aplicabilă 
numai anumitor creditori. Pentru a se 
asigura echilibrul corect între drepturile 
debitorului și cele ale creditorilor, 
suspendarea ar trebui să fie dispusă pentru 
o perioadă de maximum patru luni. În 
cazurile complexe de restructurare ar putea 
fi necesară însă o perioadă mai mare. 
Statele membre pot decide ca autoritatea 
judiciară sau administrativă să poată 
dispune prelungirea acestei perioade în 
cazurile respective, cu condiția să existe 
dovezi că negocierile asupra planului de 
restructurare avansează și că creditorii nu 
sunt prejudiciați în mod abuziv. Pentru a 
dispune noi prelungiri, autoritatea judiciară 
sau administrativă ar trebui să fie convinsă 
că probabilitatea ca planul de restructurare 
să fie adoptat este foarte ridicată. Statele 
membre ar trebui să se asigure că cererile 
de prelungire a duratei inițiale a 
suspendării sunt introduse într-un termen 
rezonabil, astfel încât autoritatea judiciară 
sau administrativă să poată lua o decizie în 
timpul cuvenit. În cazul în care autoritatea 
judiciară sau administrativă nu ia o decizie 
cu privire la prelungirea unei suspendări a 
executărilor silite înainte ca aceasta să 
expire, suspendarea ar trebui să înceteze să 
mai producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea unui 
ordin de suspendare provizorie a cererilor 
individuale de executare silită, prin care să 
se suspende și obligația de a introduce o 
acțiune pentru deschiderea procedurii de 
insolvență, atunci când cererile respective 
ar putea să aibă efecte defavorabile asupra 
negocierilor și să compromită perspectivele
de restructurare a activității debitorului. 
Suspendarea cererilor de executare silită ar 
putea fi generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică aplicabilă 
numai anumitor creditori. Pentru a se 
asigura echilibrul corect între drepturile 
debitorului și cele ale creditorilor, 
suspendarea ar trebui să fie dispusă pentru 
o perioadă de maximum patru luni. În 
cazurile complexe de restructurare ar putea 
fi necesară însă o perioadă mai mare. 
Statele membre pot decide ca autoritatea 
judiciară sau administrativă să poată 
dispune prelungirea acestei perioade în 
cazurile respective, cu condiția să existe 
dovezi că negocierile asupra planului de 
restructurare avansează și că creditorii nu 
sunt prejudiciați în mod abuziv. Pentru a 
dispune noi prelungiri, autoritatea judiciară 
sau administrativă ar trebui să fie convinsă 
că probabilitatea ca planul de restructurare 
să fie adoptat este foarte ridicată. Statele 
membre ar trebui să se asigure că cererile 
de prelungire a duratei inițiale a 
suspendării sunt introduse într-un termen 
rezonabil, astfel încât autoritatea judiciară 
sau administrativă să poată lua o decizie în 
timpul cuvenit. În cazul în care autoritatea 
judiciară sau administrativă nu ia o decizie 
cu privire la prelungirea unei suspendări a 
executărilor silite înainte ca aceasta să 
expire, suspendarea ar trebui să înceteze să 
mai producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la optsprezece luni.
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Or. it

Amendamentul 124
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea unui 
ordin de suspendare provizorie a cererilor 
individuale de executare silită, prin care să 
se suspende și obligația de a introduce o 
acțiune pentru deschiderea procedurii de 
insolvență, atunci când cererile respective 
ar putea să aibă efecte defavorabile asupra 
negocierilor și să compromită perspectivele 
de restructurare a activității debitorului. 
Suspendarea cererilor de executare silită ar 
putea fi generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică aplicabilă 
numai anumitor creditori. Pentru a se 
asigura echilibrul corect între drepturile 
debitorului și cele ale creditorilor, 
suspendarea ar trebui să fie dispusă pentru 
o perioadă de maximum patru luni. În 
cazurile complexe de restructurare ar putea 
fi necesară însă o perioadă mai mare. 
Statele membre pot decide ca autoritatea 
judiciară sau administrativă să poată 
dispune prelungirea acestei perioade în 
cazurile respective, cu condiția să existe 
dovezi că negocierile asupra planului de 
restructurare avansează și că creditorii nu 
sunt prejudiciați în mod abuziv. Pentru a 
dispune noi prelungiri, autoritatea judiciară 
sau administrativă ar trebui să fie convinsă 
că probabilitatea ca planul de restructurare 
să fie adoptat este foarte ridicată. Statele 
membre ar trebui să se asigure că cererile 
de prelungire a duratei inițiale a 
suspendării sunt introduse într-un termen 
rezonabil, astfel încât autoritatea judiciară 
sau administrativă să poată lua o decizie în 

(19) Debitorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita autorității 
judiciare sau administrative emiterea unui 
ordin de suspendare provizorie a cererilor 
individuale de executare silită, prin care să 
se suspende și obligația de a introduce o 
acțiune pentru deschiderea procedurii de 
insolvență, atunci când cererile respective 
ar putea să aibă efecte defavorabile asupra 
negocierilor și să compromită perspectivele 
de restructurare a activității debitorului. 
Suspendarea cererilor de executare silită ar 
putea fi generală, adică aplicabilă tuturor 
creditorilor, sau specifică, adică aplicabilă 
numai anumitor creditori. Pentru a se 
asigura echilibrul corect între drepturile 
debitorului și cele ale creditorilor, 
suspendarea ar trebui să fie dispusă pentru 
o perioadă de maximum două luni. În 
cazurile complexe de restructurare ar putea 
fi necesară însă o perioadă mai mare. 
Statele membre pot decide ca autoritatea 
judiciară sau administrativă să poată 
dispune prelungirea acestei perioade în 
cazurile respective, cu condiția să existe 
dovezi că negocierile asupra planului de 
restructurare avansează și că creditorii nu 
sunt prejudiciați în mod abuziv. Pentru a 
dispune noi prelungiri, autoritatea judiciară 
sau administrativă ar trebui să fie convinsă 
că probabilitatea ca planul de restructurare 
să fie adoptat este foarte ridicată. Statele 
membre ar trebui să se asigure că cererile 
de prelungire a duratei inițiale a 
suspendării sunt introduse într-un termen 
rezonabil, astfel încât autoritatea judiciară 
sau administrativă să poată lua o decizie în 
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timpul cuvenit. În cazul în care autoritatea 
judiciară sau administrativă nu ia o decizie 
cu privire la prelungirea unei suspendări a 
executărilor silite înainte ca aceasta să 
expire, suspendarea ar trebui să înceteze să 
mai producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

timpul cuvenit. În cazul în care autoritatea 
judiciară sau administrativă nu ia o decizie 
cu privire la prelungirea unei suspendări a 
executărilor silite înainte ca aceasta să 
expire, suspendarea ar trebui să înceteze să 
mai producă efecte începând cu data la care 
expiră. Din motive de securitate juridică, 
durata totală a suspendării ar trebui să fie 
limitată la douăsprezece luni.

Or. ro

Amendamentul 125
Емил Радев

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că creditorii nu 
sunt lezați, suspendarea nu ar trebui să fie 
dispusă sau, dacă a fost dispusă, ea nu ar 
trebui să fie prelungită sau ar trebui să fie 
anulată atunci când creditorii sunt 
prejudiciați în mod abuziv prin 
suspendarea executărilor silite. Când 
determină dacă creditorilor le-a fost cauzat 
un prejudiciu abuziv, autoritățile judiciare 
sau administrative pot să verifice dacă prin 
suspendare se va păstra valoarea totală a 
masei bunurilor, dacă debitorul acționează 
cu rea-credință sau cu intenția de a cauza 
prejudicii sau dacă acesta acționează în 
general împotriva așteptărilor legitime ale 
masei credale generale. Se consideră că un 
creditor sau o clasă de creditori sunt 
prejudiciați în mod abuziv prin suspendare 
atunci când, de exemplu, creanțele lor sunt 
tratate ca urmare a suspendării într-un mod 
considerabil mai puțin favorabil decât dacă 
suspendarea nu ar fi fost dispusă sau când 
creditorul este pus într-o situație mai 
dezavantajoasă decât alți creditori aflați 
într-o poziție similară.

(20) Pentru a se asigura că creditorii nu 
sunt lezați, fiecare creditor ar trebui să 
aibă dreptul să solicite anularea sau 
încetarea suspendării, în cazul în care 
aceasta îi cauzează un prejudiciu abuziv. 
Când determină dacă creditorului i-a fost 
cauzat un prejudiciu abuziv, autoritățile 
judiciare sau administrative pot să verifice 
dacă prin suspendare se va păstra valoarea 
totală a masei bunurilor, dacă debitorul 
acționează cu rea-credință sau cu intenția 
de a cauza prejudicii sau dacă acesta 
acționează în general împotriva așteptărilor 
legitime ale masei credale generale. Se 
consideră că un creditor sau o clasă de 
creditori sunt prejudiciați în mod abuziv 
prin suspendare atunci când, de exemplu, 
creanțele lor sunt tratate ca urmare a 
suspendării într-un mod considerabil mai 
puțin favorabil decât dacă suspendarea nu 
ar fi fost dispusă sau când creditorul este 
pus într-o situație mai dezavantajoasă decât 
alți creditori aflați într-o poziție similară.

Or. bg
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Amendamentul 126
Joëlle Bergeron
în numele Grupului EFDD

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În cazul în care finanțarea unui 
instrument de lucru, cum ar fi material de 
exploatare, material rulant sau 
instrument de producție, se efectuează 
prin leasing și au fost deja plătite cel 
puțin jumătate din ratele datorate unui 
organism financiar, în caz de redresare 
sau de lichidare judiciară acesta nu ar 
trebui să aibă dreptul să recupereze 
instrumentul de lucru în cauză înaintea 
expirării unui termen rezonabil de cel 
puțin un an, acordându-i astfel 
debitorului posibilitatea de a relua plata 
ratelor.

Or. fr

Amendamentul 127
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura că drepturile 
care sunt în linii mari similare sunt tratate 
în mod echitabil și că planurile de 
restructurare pot fi adoptate fără 
prejudicierea abuzivă a drepturilor părților 
afectate, părțile afectate ar trebui să fie 
tratate în clase separate care să reflecte 
criteriile de împărțire în clase prevăzute în 
dreptul intern. O cerință minimă este aceea 
că creditorii garantați ar trebui să fie tratați 
întotdeauna într-o clasă separată de cea 

(25) Pentru a se asigura că drepturile 
care sunt în linii mari similare sunt tratate 
în mod echitabil și că planurile de 
restructurare pot fi adoptate fără 
prejudicierea abuzivă a drepturilor părților 
afectate, părțile afectate ar trebui să fie 
tratate în clase separate care să reflecte 
criteriile de împărțire în clase prevăzute în 
dreptul intern. O cerință minimă este aceea 
că creditorii garantați ar trebui să fie tratați 
întotdeauna într-o clasă separată de cea 
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creditorilor negarantați. Este posibil ca în 
dreptul intern să se prevadă că creanțele se 
pot împărți în creanțe garantate și creanțe 
negarantate, în funcție de valoarea 
garanțiilor. Este posibil, de asemenea, ca 
dreptul intern să conțină norme specifice 
de împărțire în clase pentru cazurile în care 
creditorii nediversificați sau creditorii 
deosebit de vulnerabili în alt mod, cum ar 
fi lucrătorii sau furnizorii mici, ar 
beneficia de respectiva împărțire în clase. 
Drepturile interne ar trebui să asigure, în 
orice caz, tratamentul adecvat al 
chestiunilor de importanță deosebită pentru 
împărțirea în clase, cum ar fi creanțele 
părților cu legături între ele, și ar trebui să 
conțină norme referitoare la tratamentul 
creanțelor condiționale și al creanțelor 
contestate. Autoritatea judiciară sau 
administrativă ar trebui să examineze 
împărțirea în clase atunci când planul de 
restructurare este depus spre confirmare, 
dar statele membre ar putea prevedea ca 
autoritatea respectivă să aibă posibilitatea 
de a examina împărțirea în clase și mai 
devreme, în cazul în care întreprinderea 
care propune planul solicită validarea sau 
îndrumări în prealabil.

creditorilor negarantați. Este posibil ca în 
dreptul intern să se prevadă că creanțele se 
pot împărți în creanțe garantate și creanțe 
negarantate, în funcție de valoarea 
garanțiilor. Dreptul intern ar trebui să 
prevadă, de asemenea, că lucrătorii fac 
parte dintr-o clasă separată, căreia i se 
atribuie drepturi preferențiale. Este 
posibil, de asemenea, ca statele membre să 
prevadă norme specifice de împărțire în 
clase pentru cazurile în care creditorii 
nediversificați sau creditorii deosebit de 
vulnerabili în alt mod, cum ar fi furnizorii 
mici, ar beneficia de respectiva împărțire în 
clase. Drepturile interne ar trebui să 
asigure, în orice caz, tratamentul adecvat al 
chestiunilor de importanță deosebită pentru 
împărțirea în clase, cum ar fi creanțele 
părților cu legături între ele, și ar trebui să 
conțină norme referitoare la tratamentul 
creanțelor condiționale și al creanțelor 
contestate. Autoritatea judiciară sau 
administrativă ar trebui să examineze 
împărțirea în clase atunci când planul de 
restructurare este depus spre confirmare, 
dar statele membre ar putea prevedea ca 
autoritatea respectivă să aibă posibilitatea 
de a examina împărțirea în clase și mai 
devreme, în cazul în care întreprinderea 
care propune planul solicită validarea sau 
îndrumări în prealabil.

Or. en

Amendamentul 128
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura că drepturile 
care sunt în linii mari similare sunt tratate 
în mod echitabil și că planurile de 
restructurare pot fi adoptate fără 
prejudicierea abuzivă a drepturilor părților 

(25) Pentru a se asigura că drepturile 
care sunt în linii mari similare sunt tratate 
în mod echitabil și că planurile de 
restructurare pot fi adoptate fără 
prejudicierea abuzivă a drepturilor părților 
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afectate, părțile afectate ar trebui să fie 
tratate în clase separate care să reflecte 
criteriile de împărțire în clase prevăzute în 
dreptul intern. O cerință minimă este 
aceea că creditorii garantați ar trebui să fie 
tratați întotdeauna într-o clasă separată de 
cea creditorilor negarantați. Este posibil ca 
în dreptul intern să se prevadă că creanțele 
se pot împărți în creanțe garantate și 
creanțe negarantate, în funcție de valoarea 
garanțiilor. Este posibil, de asemenea, ca 
dreptul intern să conțină norme specifice 
de împărțire în clase pentru cazurile în care 
creditorii nediversificați sau creditorii 
deosebit de vulnerabili în alt mod, cum ar 
fi lucrătorii sau furnizorii mici, ar beneficia 
de respectiva împărțire în clase. Drepturile 
interne ar trebui să asigure, în orice caz, 
tratamentul adecvat al chestiunilor de 
importanță deosebită pentru împărțirea în 
clase, cum ar fi creanțele părților cu 
legături între ele, și ar trebui să conțină 
norme referitoare la tratamentul creanțelor 
condiționale și al creanțelor contestate. 
Autoritatea judiciară sau administrativă ar 
trebui să examineze împărțirea în clase 
atunci când planul de restructurare este 
depus spre confirmare, dar statele membre 
ar putea prevedea ca autoritatea respectivă 
să aibă posibilitatea de a examina 
împărțirea în clase și mai devreme, în cazul 
în care întreprinderea care propune planul 
solicită validarea sau îndrumări în 
prealabil.

afectate, părțile afectate ar trebui să fie 
tratate în clase separate care să reflecte 
criteriile de împărțire în clase prevăzute în 
dreptul intern. Dacă sunt afectați de un 
plan de restructurare, creditorii garantați 
ar trebui să fie tratați întotdeauna într-o 
clasă separată de cea a creditorilor 
negarantați. Este posibil ca în dreptul intern 
să se prevadă că creanțele se pot împărți în 
creanțe garantate și creanțe negarantate, în 
funcție de valoarea garanțiilor. Este posibil, 
de asemenea, ca dreptul intern să conțină 
norme specifice de împărțire în clase 
pentru cazurile în care creditorii 
nediversificați sau creditorii deosebit de 
vulnerabili în alt mod, cum ar fi lucrătorii 
sau furnizorii mici, ar beneficia de 
respectiva împărțire în clase. Drepturile 
interne ar trebui să asigure, în orice caz, 
tratamentul adecvat al chestiunilor de 
importanță deosebită pentru împărțirea în 
clase, cum ar fi creanțele părților cu 
legături între ele, și ar trebui să conțină 
norme referitoare la tratamentul creanțelor 
condiționale și al creanțelor contestate. 
Autoritatea judiciară sau administrativă ar 
trebui să examineze împărțirea în clase 
atunci când planul de restructurare este 
depus spre confirmare, dar statele membre 
ar putea prevedea ca autoritatea respectivă 
să aibă posibilitatea de a examina 
împărțirea în clase și mai devreme, în cazul 
în care întreprinderea care propune planul 
solicită validarea sau îndrumări în 
prealabil.

Or. en

Amendamentul 129
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(26) În dreptul intern ar trebui să se 
stabilească majoritățile necesare, astfel 
încât minoritatea părților afectate din 
fiecare clasă să nu poată împiedica 
adoptarea unui plan de restructurare care 
nu le prejudiciază în mod abuziv drepturile 
și interesele. Fără o normă a majorității 
obligatorie pentru creditorii garantați 
disidenți, restructurarea timpurie ar fi 
imposibilă în numeroase cazuri, de 
exemplu atunci când este nevoie de o 
restructurare financiară, dar întreprinderea 
este altfel viabilă. Pentru a se asigura că 
rolul pe care părțile îl au în adoptarea 
planurilor de restructurare este proporțional 
cu interesele pe care le dețin în 
întreprindere, majoritatea necesară ar trebui 
să se bazeze pe cuantumul creanțelor 
creditorilor sau al intereselor deținătorilor 
de titluri de capital din fiecare clasă dată.

(26) În dreptul intern ar trebui să se 
stabilească majoritățile necesare, astfel 
încât minoritatea părților afectate din 
fiecare clasă să nu poată împiedica 
adoptarea unui plan de restructurare care 
nu le prejudiciază în mod abuziv drepturile 
și interesele. Fără o normă a majorității 
obligatorie pentru creditorii disidenți, 
restructurarea timpurie ar fi imposibilă în 
numeroase cazuri, de exemplu atunci când 
este nevoie de o restructurare financiară, 
dar întreprinderea este altfel viabilă. Pentru 
a se asigura că rolul pe care părțile îl au în 
adoptarea planurilor de restructurare este 
proporțional cu interesele pe care le dețin 
în întreprindere, majoritatea necesară ar 
trebui să se bazeze pe cuantumul creanțelor 
creditorilor sau al intereselor deținătorilor 
de titluri de capital din fiecare clasă dată.

Or. en

Amendamentul 130
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Deși ar trebui să se considere 
întotdeauna că un plan de restructurare este 
adoptat dacă este susținut de majoritatea 
necesară din fiecare clasă afectată, un plan 
de restructurare care nu este susținut de 
majoritatea necesară din fiecare clasă 
afectată ar putea totuși să fie confirmat de 
o autoritate judiciară sau administrativă 
dacă el este susținut de cel puțin o clasă 
afectată de creditori și dacă nu 
prejudiciază în mod abuziv clasele 
disidente (mecanismul de impunere a unui
plan de restructurare în ciuda disidenței 
creditorilor din mai multe clase). Mai 
precis, planul ar trebui să respecte regula 
de prioritate absolută prin care se asigură 

(28) Deși ar trebui să se considere 
întotdeauna că un plan de restructurare este 
adoptat dacă este susținut de majoritatea 
necesară din fiecare clasă afectată, un plan 
de restructurare care nu este susținut de 
majoritatea necesară din fiecare clasă 
afectată ar putea totuși să fie confirmat de 
o autoritate judiciară sau administrativă 
dacă el este susținut de majoritatea 
claselor de creditori și dacă nu prejudiciază 
în mod abuziv clasele disidente 
(mecanismul de impunere a unui plan de 
restructurare în ciuda disidenței creditorilor 
din mai multe clase). Mai precis, planul ar 
trebui să respecte regula de prioritate 
absolută prin care se asigură că o clasă 
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că o clasă disidentă de creditori este plătită 
integral înainte ca o clasă inferioară să 
beneficieze de repartizări sau să își 
păstreze vreun interes în cadrul planului de 
restructurare. Regula de prioritate absolută 
servește drept bază pentru valoarea care 
urmează să fie repartizată creditorilor în 
cadrul restructurării. Consecința imediată a 
regulii de prioritate absolută este că nicio 
clasă de creditori nu poate primi sau păstra, 
în cadrul planului de restructurare, valori 
sau beneficii economice care depășesc 
totalul creanțelor sau al intereselor clasei 
respective. Cu ajutorul regulii de prioritate
absolută se poate determina, prin 
comparație cu structura capitalului 
întreprinderii aflate în restructurare, 
repartizarea valorii pe care părțile urmează 
să o primească în cadrul planului de 
restructurare pe baza valorii întreprinderii 
în calitate de întreprindere în activitate.

disidentă de creditori este plătită integral 
înainte ca o clasă inferioară să beneficieze 
de repartizări sau să își păstreze vreun 
interes în cadrul planului de restructurare. 
Regula de prioritate absolută servește drept 
bază pentru valoarea care urmează să fie 
repartizată creditorilor în cadrul 
restructurării. Consecința imediată a regulii 
de prioritate absolută este că nicio clasă de 
creditori nu poate primi sau păstra, în 
cadrul planului de restructurare, valori sau 
beneficii economice care depășesc totalul 
creanțelor sau al intereselor clasei 
respective. Cu ajutorul regulii de prioritate 
absolută se poate determina, prin 
comparație cu structura capitalului 
întreprinderii aflate în restructurare, 
repartizarea valorii pe care părțile urmează 
să o primească în cadrul planului de 
restructurare pe baza valorii întreprinderii 
în calitate de întreprindere în activitate. 
Pentru creditori, respectarea regulii 
priorității absolute este garantată de 
implicarea autorității judiciare sau a 
autorității administrative. Statele membre 
pot decide să varieze numărul minim de 
clase afectate necesar pentru aprobarea 
planului de restructurare, atât timp cât 
numărul minim respectiv reprezintă 
majoritatea claselor.

Or. ro

Amendamentul 131
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Interesele legitime ale acționarilor 
și ale altor deținători de titluri de capital ar 
trebui să fie protejate, dar statele membre 
ar trebui să se asigure și că acționarii nu 
blochează în mod disproporționat 
adoptarea planurilor de restructurare care 

(29) Interesele legitime ale acționarilor 
și ale altor deținători de titluri de capital ar 
trebui să fie protejate, dar statele membre 
ar trebui să se asigure și că acționarii nu 
blochează în mod disproporționat 
adoptarea planurilor de restructurare care 
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ar permite debitorului să revină la 
viabilitate. De exemplu, adoptarea unui 
plan de restructurare nu ar trebui să fie 
condiționată de acordul deținătorilor de 
titluri de capital fără drept la bani, adică 
deținătorii de titluri de capital care, în cazul 
unei evaluări a întreprinderii, nu ar primi 
nicio plată și nicio altă formă de retribuție 
dacă s-ar aplica ordinea normală a 
priorităților de lichidare. Statele membre 
pot recurge la diferite mijloace pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, de exemplu 
refuzând deținătorilor de titluri de capital 
dreptul de vot asupra unui plan de 
restructurare. Cu toate acestea, atunci când 
deținătorii de titluri de capital au drept de 
vot asupra unui plan de restructurare, 
autoritatea judiciară sau administrativă ar 
trebui să poată confirma planul în ciuda 
diferenței de opinie a uneia sau mai multor 
clase de deținători de titluri de capital, 
printr-un mecanism de impunere a unui 
plan de restructurare în ciuda disidenței 
creditorilor din mai multe clase. Ar putea fi 
necesare mai multe clase de deținători de 
titluri de capital în cazurile în care există 
diferite clase de titluri de participare cu 
diferite drepturi. Deținătorii de titluri de 
capital în întreprinderile mici și mijlocii 
care nu sunt numai investitori, ci și 
proprietari, și care contribuie la 
întreprindere în alte moduri, cum ar fi prin 
cunoștințele și competențele lor de 
management, s-ar putea să nu fie motivați 
să se restructureze în aceste condiții. Din 
acest motiv, mecanismul de impunere a 
unui plan de restructurare în ciuda 
disidenței creditorilor din mai multe clase 
ar trebui să rămână opțional pentru 
întreprinderea care propune planul.

ar permite debitorului să revină la 
viabilitate sau posibilitatea ca activitatea 
viabilă a acestuia să fie desfășurată de o 
altă societate comercială după transferul 
său. De exemplu, adoptarea unui plan de 
restructurare nu ar trebui să fie 
condiționată de acordul deținătorilor de 
titluri de capital fără drept la bani, adică 
deținătorii de titluri de capital care, în cazul 
unei evaluări a întreprinderii, nu ar primi 
nicio plată și nicio altă formă de retribuție 
dacă s-ar aplica ordinea normală a 
priorităților de lichidare. Statele membre 
pot recurge la diferite mijloace pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, de exemplu 
refuzând deținătorilor de titluri de capital 
dreptul de vot asupra unui plan de 
restructurare. Cu toate acestea, atunci când 
deținătorii de titluri de capital au drept de 
vot asupra unui plan de restructurare, 
autoritatea judiciară sau administrativă ar 
trebui să poată confirma planul în ciuda 
diferenței de opinie a uneia sau mai multor 
clase de deținători de titluri de capital, 
printr-un mecanism de impunere a unui 
plan de restructurare în ciuda disidenței 
creditorilor din mai multe clase. Ar putea fi 
necesare mai multe clase de deținători de 
titluri de capital în cazurile în care există 
diferite clase de titluri de participare cu 
diferite drepturi. Deținătorii de titluri de 
capital în întreprinderile mici și mijlocii 
care nu sunt numai investitori, ci și 
proprietari, și care contribuie la 
întreprindere în alte moduri, cum ar fi prin 
cunoștințele și competențele lor de 
management, s-ar putea să nu fie motivați 
să se restructureze în aceste condiții. Din 
acest motiv, mecanismul de impunere a 
unui plan de restructurare în ciuda 
disidenței creditorilor din mai multe clase 
ar trebui să rămână opțional pentru 
întreprinderea care propune planul.

Or. en

Amendamentul 132
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Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este posibil ca reușita unui plan de 
restructurare să depindă adesea de existența 
resurselor financiare necesare pentru a se 
sprijini, în primul rând, funcționarea 
întreprinderii pe durata negocierilor de 
restructurare și, în al doilea rând, punerea 
în aplicare a planului de restructurare, după 
ce acesta a fost confirmat. Finanțările noi și 
finanțările intermediare ar trebui, prin 
urmare, să fie exceptate de la acțiunile în 
anularea transferului patrimonial prin care 
se urmărește ca aceste finanțări să fie 
declarate nule, anulabile sau neexecutabile 
pe motivul că ar fi în detrimentul masei 
credale în contextul unor proceduri de 
insolvență ulterioare. Drepturile interne ale 
insolvenței în care se prevede că pot fi 
introduse acțiuni în anularea transferului 
patrimonial dacă și atunci când debitorul 
intră în cele din urmă în insolvență și că 
noii împrumutători sunt pasibili de 
sancțiuni civile, administrative sau penale 
pentru că acordă credite unor debitori aflați 
în dificultate financiară afectează 
disponibilitatea finanțărilor necesare pentru 
negocierea și punerea în aplicare cu succes 
a planului de restructurare. Spre deosebire 
finanțările noi, care ar trebui să fie 
confirmate de către o autoritate judiciară 
sau administrativă în cadrul unui plan de 
restructurare, finanțările intermediare sunt 
acordate părților fără ca acestea să știe dacă 
planul va fi confirmat sau nu în cele din 
urmă. Dacă protecția finanțărilor 
intermediare ar fi limitată la cazurile în 
care planul este adoptat de creditori sau 
confirmat de o autoritate judiciară sau 
administrativă, s-ar descuraja furnizarea de 
finanțări intermediare. Pentru a se preveni 
eventualele abuzuri, ar trebui să fie 
protejate numai finanțările care sunt 
necesare în mod rezonabil și imediat pentru 

(31) Este posibil ca reușita unui plan de 
restructurare să depindă adesea de existența 
resurselor financiare necesare pentru a se 
sprijini, în primul rând, funcționarea 
întreprinderii pe durata negocierilor de 
restructurare și, în al doilea rând, punerea 
în aplicare a planului de restructurare, după 
ce acesta a fost confirmat. Finanțările noi și 
finanțările intermediare ar trebui, prin 
urmare, să fie exceptate de la acțiunile în 
anularea transferului patrimonial prin care 
se urmărește ca aceste finanțări să fie 
declarate nule, anulabile sau neexecutabile 
pe motivul că ar fi în detrimentul masei 
credale în contextul unor proceduri de 
insolvență ulterioare. Drepturile interne ale 
insolvenței în care se prevede că pot fi 
introduse acțiuni în anularea transferului 
patrimonial dacă și atunci când debitorul 
intră în cele din urmă în insolvență și că 
noii împrumutători sunt pasibili de 
sancțiuni civile, administrative sau penale 
pentru că acordă credite unor debitori aflați 
în dificultate financiară afectează 
disponibilitatea finanțărilor necesare pentru 
negocierea și punerea în aplicare cu succes 
a planului de restructurare. Spre deosebire 
finanțările noi, care ar trebui să fie 
confirmate de către o autoritate judiciară 
sau administrativă în cadrul unui plan de 
restructurare, finanțările intermediare sunt 
acordate părților fără ca acestea să știe dacă 
planul va fi confirmat sau nu în cele din 
urmă. Dacă protecția finanțărilor 
intermediare ar fi limitată la cazurile în 
care planul este adoptat de creditori sau 
confirmat de o autoritate judiciară sau 
administrativă, s-ar descuraja furnizarea de 
finanțări intermediare. Pentru a se preveni 
eventualele abuzuri, ar trebui să fie 
protejate numai finanțările care sunt 
necesare în mod rezonabil și imediat pentru 
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ca întreprinderea debitorului să continue să 
funcționeze sau să supraviețuiască ori 
pentru ca valoarea respectivei întreprinderi 
să fie menținută sau îmbunătățită în 
așteptarea confirmării planului. Garanțiile 
minime prevăzute pentru finanțările 
intermediare și finanțările noi sunt 
protecția împotriva acțiunilor în anularea 
transferului patrimonial și protecția 
împotriva răspunderii personale. Cu toate 
acestea, pentru ca noii împrumutători să 
fie încurajați să își asume riscul mai mare 
de a investi într-un debitor viabil aflat în 
dificultăți financiare, ar putea fi necesar 
să se prevadă noi stimulente, cum ar fi să 
se acorde prioritate finanțărilor 
respective, cel puțin față de creanțele 
negarantate din eventualele proceduri de 
insolvență ulterioare.

ca întreprinderea debitorului să continue să 
funcționeze sau să supraviețuiască ori 
pentru ca valoarea respectivei întreprinderi 
să fie menținută sau îmbunătățită în 
așteptarea confirmării planului. Garanțiile 
minime prevăzute pentru finanțările 
intermediare și finanțările noi sunt 
protecția împotriva acțiunilor în anularea 
transferului patrimonial și protecția 
împotriva răspunderii personale.

Or. en

Amendamentul 133
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Părțile afectate care sunt interesate 
ar trebui să aibă posibilitatea de a ataca 
decizia de confirmare a unui plan de 
restructurare. Pentru a se asigura 
eficacitatea planului, pentru a se reduce 
lipsa de securitate și pentru a se evita 
întârzierile nejustificate, căile de atac nu ar 
trebui totuși să aibă efecte suspensive 
asupra punerii în aplicare a unui plan de 
restructurare. În cazul în care se stabilește 
că unii creditori aflați în minoritate au fost 
lezați în mod nejustificat prin plan, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea ca, în loc să respingă planul, 
să prevadă compensarea bănească a 
respectivilor creditori disidenți, plătibilă de 

(32) Părțile afectate care sunt interesate 
ar trebui să aibă posibilitatea de a ataca 
decizia de confirmare a unui plan de 
restructurare. Pentru a se asigura 
eficacitatea planului, pentru a se reduce 
lipsa de securitate și pentru a se evita 
întârzierile nejustificate, căile de atac nu ar 
trebui totuși să aibă efecte suspensive 
asupra punerii în aplicare a unui plan de 
restructurare. În cazul în care se stabilește 
că unii creditori aflați în minoritate au fost 
lezați în mod nejustificat prin plan, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea ca, în loc să respingă planul, 
să prevadă compensarea bănească a 
respectivilor creditori disidenți, plătibilă de 
către debitor sau de către creditorii care au 
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către debitor sau de către creditorii care au 
votat pentru plan.

votat pentru plan, cu excepția clasei 
lucrătorilor.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Lucrătorii ar trebui să beneficieze 
de protecția deplină asigurată de dreptul 
muncii în toate procedurile de restructurare 
preventivă. În mod concret, prezenta 
directivă nu aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor care sunt garantate prin 
Directiva 98/59/CE a Consiliului68, 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului69, 
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului70, Directiva 
2008/94/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului71 și Directiva 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului72. 
Obligațiile referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor din dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
directivelor sus-menționate rămân neatinse. 
Același lucru este valabil și pentru 
obligațiile de informare și consultare a 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 
decizia de a recurge la un cadru de 
restructurare preventivă, în conformitate cu 
Directiva 2002/14/CE. Dată fiind 
necesitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție a lucrătorilor, 
statele membre ar trebui, în principiu, să 
nu permită ca executarea silită a creanțelor 
neachitate ale lucrătorilor, astfel cum sunt 
definite în Directiva 2008/94/CE, să facă 
obiectul unei suspendări, indiferent dacă 
acestea s-au născut înainte sau după data 
dispunerii suspendării. Suspendarea ar 
trebui să fie permisă în aceste cazuri numai 
pentru sumele și perioada pentru care plata 

(34) Lucrătorii ar trebui să beneficieze 
de protecția deplină asigurată de dreptul 
muncii în toate procedurile de restructurare 
preventivă. În mod concret, prezenta 
directivă nu aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor care sunt garantate prin 
Directiva 98/59/CE a Consiliului68,
Directiva 2001/23/CE a Consiliului69, 
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului70, Directiva 
2008/94/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului71 și Directiva 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului72. 
Obligațiile referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor din dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
directivelor sus-menționate rămân neatinse. 
Același lucru este valabil și pentru 
obligațiile de informare și consultare a 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 
decizia de a recurge la un cadru de 
restructurare preventivă, în conformitate cu 
Directiva 2002/14/CE. Dată fiind 
necesitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție a lucrătorilor, 
statele membre ar trebui să fie obligate să 
nu permită ca executarea silită a creanțelor 
neachitate ale lucrătorilor să facă obiectul 
unei suspendări, indiferent dacă acestea s-
au născut înainte sau după data dispunerii 
suspendării. Suspendarea ar trebui să fie 
permisă în aceste cazuri numai pentru 
sumele și perioada pentru care plata 
creanțelor de acest fel este garantată efectiv
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creanțelor de acest fel este garantată efectiv 
prin alte mijloace în temeiul dreptului 
intern. În cazul în care statele membre 
extind acoperirea garanției de plată a 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor 
stabilită prin Directiva 2008/94/CE la 
procedurile de restructurare preventivă 
stabilite în prezenta directivă, exceptarea 
executării silite a creanțelor lucrătorilor 
de la suspendare nu se mai justifică în 
măsura acoperită de garanția respectivă. 
În cazul în care dreptul intern prevede 
restricții de aplicare a răspunderii 
instituțiilor de garantare, în ceea ce privește 
durata garanției sau suma plătită către 
lucrători, lucrătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a cere executarea silită a 
creanțelor lor față de angajator pentru orice 
deficit chiar și în perioada de suspendare a 
executărilor silite.

la același nivel prin alte mijloace în 
temeiul dreptului intern. În cazul în care 
dreptul intern prevede restricții de aplicare 
a răspunderii instituțiilor de garantare, în 
ceea ce privește durata garanției sau suma 
plătită către lucrători, lucrătorii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a cere executarea silită 
a creanțelor lor față de angajator pentru 
orice deficit chiar și în perioada de 
suspendare a executărilor silite.

_________________ _________________

68 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

68 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

69 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 
22.3.2001, p. 16).

69 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 
22.3.2001, p. 16).

70 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană (JO L 80, 
23.3.2002, p. 29).

70 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană (JO L 80, 
23.3.2002, p. 29).

71 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului (JO L 
283, 28.10.2008, p. 36).

71 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului (JO L 
283, 28.10.2008, p. 36).

72 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 

72 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
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de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară (JO L 122, 
16.5.2009, p. 28).

de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară (JO L 122, 
16.5.2009, p. 28).

Or. en

Justificare

Întrucât suspendarea ține de planul de restructurare și nu de procedura de insolvență, 
scutirea creanțelor neachitate ale lucrătorilor de o eventuală suspendare ar trebui garantată 
într-un câmp mult mai larg decât ceea ce se prevede în Directiva 2008/94/CE.

Amendamentul 135
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Lucrătorii ar trebui să beneficieze 
de protecția deplină asigurată de dreptul 
muncii în toate procedurile de 
restructurare preventivă. În mod concret, 
prezenta directivă nu aduce atingere 
drepturilor lucrătorilor care sunt garantate 
prin Directiva 98/59/CE a Consiliului68 , 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului69 , 
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului70 , Directiva 
2008/94/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului71 și Directiva 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului72 . 
Obligațiile referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor din dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
directivelor sus-menționate rămân neatinse. 
Același lucru este valabil și pentru 
obligațiile de informare și consultare a 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 
decizia de a recurge la un cadru de 
restructurare preventivă, în conformitate cu 
Directiva 2002/14/CE. Dată fiind 
necesitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție a lucrătorilor, 

(34) Lucrătorii ar trebui să beneficieze 
de protecția deplină asigurată de dreptul 
muncii pe toată durata procedurilor de 
restructurare preventivă, drepturile lor la 
informare nefiind, în niciun fel, 
restricționate. În mod concret, prezenta 
directivă nu aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor care sunt garantate prin 
Directiva 98/59/CE a Consiliului68 , 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului69 , 
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului70 , Directiva 
2008/94/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului71 și Directiva 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului72 . 
Obligațiile referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor din dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
directivelor sus-menționate rămân neatinse. 
Același lucru este valabil și pentru 
obligațiile de informare și consultare a 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 
decizia de a recurge la un cadru de 
restructurare preventivă, în conformitate cu 
Directiva 2002/14/CE. Dată fiind 
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statele membre ar trebui, în principiu, să nu 
permită ca executarea silită a creanțelor 
neachitate ale lucrătorilor, astfel cum sunt 
definite în Directiva 2008/94/CE, să facă 
obiectul unei suspendări, indiferent dacă 
acestea s-au născut înainte sau după data 
dispunerii suspendării. Suspendarea ar 
trebui să fie permisă în aceste cazuri numai 
pentru sumele și perioada pentru care plata
creanțelor de acest fel este garantată efectiv 
prin alte mijloace în temeiul dreptului 
intern. În cazul în care statele membre 
extind acoperirea garanției de plată a 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor 
stabilită prin Directiva 2008/94/CE la 
procedurile de restructurare preventivă 
stabilite în prezenta directivă, exceptarea 
executării silite a creanțelor lucrătorilor de 
la suspendare nu se mai justifică în măsura 
acoperită de garanția respectivă. În cazul în 
care dreptul intern prevede restricții de 
aplicare a răspunderii instituțiilor de 
garantare, în ceea ce privește durata 
garanției sau suma plătită către lucrători, 
lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
cere executarea silită a creanțelor lor față 
de angajator pentru orice deficit chiar și în
perioada de suspendare a executărilor 
silite.

necesitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție a lucrătorilor, 
statele membre ar trebui, în principiu, să nu 
permită ca executarea silită a creanțelor 
neachitate ale lucrătorilor, astfel cum sunt 
definite în Directiva 2008/94/CE, să facă 
obiectul unei suspendări, indiferent dacă 
acestea s-au născut înainte sau după data 
dispunerii suspendării. Suspendarea ar 
trebui să fie permisă în aceste cazuri numai 
pentru sumele și perioada pentru care plata 
creanțelor de acest fel este garantată efectiv 
prin alte mijloace în temeiul dreptului 
intern. În cazul în care statele membre 
extind acoperirea garanției de plată a 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor 
stabilită prin Directiva 2008/94/CE la 
procedurile de restructurare preventivă 
stabilite în prezenta directivă, exceptarea 
executării silite a creanțelor lucrătorilor de 
la suspendare nu se mai justifică în măsura 
acoperită de garanția respectivă. În cazul în 
care dreptul intern prevede restricții de 
aplicare a răspunderii instituțiilor de 
garantare, în ceea ce privește durata 
garanției sau suma plătită către lucrători, 
lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
cere executarea silită a creanțelor lor față 
de angajator pentru orice deficit chiar și în 
perioada de suspendare a executărilor 
silite.

_________________ _________________

68 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

68 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

69 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 
22.3.2001, p. 16).

69 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 
22.3.2001, p. 16).

70 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din 

70 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din 
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Comunitatea Europeană (JO L 80, 
23.3.2002, p. 29).

Comunitatea Europeană (JO L 80, 
23.3.2002, p. 29).

71 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului (JO L 
283, 28.10.2008, p. 36).

71 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului (JO L 
283, 28.10.2008, p. 36).

72 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară (JO L 122, 
16.5.2009, p. 28).

72 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară (JO L 122, 
16.5.2009, p. 28).

Or. ro

Amendamentul 136
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Lucrătorii ar trebui să beneficieze 
de protecția deplină asigurată de dreptul 
muncii în toate procedurile de restructurare 
preventivă. În mod concret, prezenta 
directivă nu aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor care sunt garantate prin 
Directiva 98/59/CE a Consiliului68 , 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului69 , 
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului70 , Directiva 
2008/94/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului71 și Directiva 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului72 . 
Obligațiile referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor din dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
directivelor sus-menționate rămân neatinse. 
Același lucru este valabil și pentru 
obligațiile de informare și consultare a 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 

(34) Lucrătorii ar trebui să beneficieze 
de protecția deplină asigurată de dreptul 
muncii în toate procedurile de restructurare 
preventivă. În mod concret, prezenta 
directivă nu aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor care sunt garantate prin 
Directiva 98/59/CE a Consiliului68 , 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului69 , 
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului70 , Directiva 
2008/94/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului71 și Directiva 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului72 . 
Obligațiile referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor din dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
directivelor sus-menționate rămân neatinse. 
Același lucru este valabil și pentru 
obligațiile de informare și consultare a 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 
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decizia de a recurge la un cadru de 
restructurare preventivă, în conformitate cu 
Directiva 2002/14/CE. Dată fiind 
necesitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție a lucrătorilor, 
statele membre ar trebui, în principiu, să nu 
permită ca executarea silită a creanțelor 
neachitate ale lucrătorilor, astfel cum sunt 
definite în Directiva 2008/94/CE, să facă 
obiectul unei suspendări, indiferent dacă 
acestea s-au născut înainte sau după data 
dispunerii suspendării. Suspendarea ar 
trebui să fie permisă în aceste cazuri numai 
pentru sumele și perioada pentru care plata 
creanțelor de acest fel este garantată efectiv 
prin alte mijloace în temeiul dreptului 
intern. În cazul în care statele membre 
extind acoperirea garanției de plată a 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor 
stabilită prin Directiva 2008/94/CE la 
procedurile de restructurare preventivă 
stabilite în prezenta directivă, exceptarea 
executării silite a creanțelor lucrătorilor de 
la suspendare nu se mai justifică în măsura 
acoperită de garanția respectivă. În cazul în 
care dreptul intern prevede restricții de 
aplicare a răspunderii instituțiilor de 
garantare, în ceea ce privește durata 
garanției sau suma plătită către lucrători, 
lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
cere executarea silită a creanțelor lor față 
de angajator pentru orice deficit chiar și în 
perioada de suspendare a executărilor 
silite.

decizia de a recurge la un cadru de 
restructurare preventivă, în conformitate cu 
Directiva 2002/14/CE. Dată fiind 
necesitatea de a asigura un nivel ridicat de 
protecție a lucrătorilor, statele membre ar 
trebui, în principiu, să nu permită ca 
executarea silită a creanțelor neachitate ale 
lucrătorilor, astfel cum sunt definite în 
Directiva 2008/94/CE, să facă obiectul 
unei suspendări, indiferent dacă acestea s-
au născut înainte sau după data dispunerii 
suspendării. Suspendarea ar trebui să fie 
permisă în aceste cazuri numai pentru 
sumele și perioada pentru care plata 
creanțelor de acest fel este garantată efectiv 
prin alte mijloace în temeiul dreptului 
intern. În cazul în care statele membre 
extind acoperirea garanției de plată a 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor 
stabilită prin Directiva 2008/94/CE la 
procedurile de restructurare preventivă 
stabilite în prezenta directivă, exceptarea 
executării silite a creanțelor lucrătorilor de 
la suspendare nu se mai justifică în măsura 
acoperită de garanția respectivă. În cazul în 
care dreptul intern prevede restricții de 
aplicare a răspunderii instituțiilor de 
garantare, în ceea ce privește durata 
garanției sau suma plătită către lucrători, 
lucrătorii ar trebui să aibă dreptul de a cere 
executarea silită a creanțelor lor față de 
angajator pentru orice deficit chiar și în 
perioada de suspendare a executărilor 
silite.

_________________ _________________

68 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

68 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

69 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 
22.3.2001, p. 16).

69 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 
22.3.2001, p. 16).
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70 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană (JO L 80, 
23.3.2002, p. 29).

70 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană (JO L 80, 
23.3.2002, p. 29).

71 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului (JO L 
283, 28.10.2008, p. 36).

71 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 
2008 privind protecția lucrătorilor salariați 
în cazul insolvenței angajatorului (JO L 
283, 28.10.2008, p. 36).

72 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară (JO L 122, 
16.5.2009, p. 28).

72 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi 
de dimensiune comunitară (JO L 122, 
16.5.2009, p. 28).

Or. ro

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

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Lucrătorilor și reprezentanților 
lucrătorilor ar trebui să li se pună la 
dispoziție toate documentele și 
informațiile privind planul de 
restructurare propus, pentru a li se 
permite să efectueze o evaluare 
aprofundată a diferitelor scenarii. În plus, 
lucrătorii și reprezentanții lucrătorilor 
trebuie să aibă posibilitatea să participe 
activ la toate fazele de consultare și de 
aprobare ale procesului de elaborare a 
planului și trebuie să li se garanteze 
accesul la consiliere de specialitate în 
contextul restructurării.
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Amendamentul 138
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Atunci când planul de restructurare 
presupune transferul unei părți din 
întreprindere sau din activitate, drepturile 
lucrătorilor care decurg dintr-un contract 
de muncă sau dintr-un raport de muncă, 
printre care, în special, dreptul la salariu, ar 
trebui să fie menținute în conformitate cu 
articolele 3 și 4 din Directiva 2001/23/CE, 
fără a se aduce atingere normelor 
specifice aplicabile în cazul unor 
proceduri de insolvență, prevăzute la 
articolul 5 din directivă, și, în special, 
posibilităților permise prin articolul 5 
alineatul (2) din directivă. Mai mult, pe 
lângă dreptul la informare și dreptul la 
consultare, inclusiv cu privire la deciziile 
care ar putea duce la modificări importante 
în organizarea muncii sau în relațiile 
contractuale, în vederea obținerii unui 
acord asupra deciziilor de această natură, și 
fără a se aduce atingere acestor drepturi, 
care sunt garantate prin Directiva 
2002/14/CE, lucrătorii afectați de planul de 
restructurare ar trebui să aibă, în temeiul 
prezentei directive, dreptul de vot asupra
planului. În ceea ce privește votarea 
planului de restructurare, statele membre 
pot decide să încadreze lucrătorii într-o 
clasă separată de alte clase de creditori.

(35) Atunci când planul de restructurare 
presupune transferul unei părți din 
întreprindere sau din activitate, drepturile 
lucrătorilor care decurg dintr-un contract 
de muncă sau dintr-un raport de muncă, 
printre care, în special, dreptul la salariu, ar 
trebui să fie menținute în conformitate cu 
articolele 3 și 4 din Directiva 2001/23/CE, 
iar articolul 5 din directivă ar trebui să 
poată fi aplicat numai în caz de 
insolvență, nu și în cazul unui plan de 
restructurare. Mai mult, pe lângă dreptul 
la informare și dreptul la consultare, 
inclusiv cu privire la deciziile care ar putea 
duce la modificări importante în 
organizarea muncii sau în relațiile 
contractuale, în vederea obținerii unui 
acord asupra deciziilor de această natură, și 
fără a se aduce atingere acestor drepturi,
care sunt garantate prin Directiva 
2002/14/CE, lucrătorii afectați de planul de 
restructurare ar trebui să aibă, în temeiul 
prezentei directive, dreptul de vot cu 
privire la acesta, iar aprobarea lor ar 
trebui să fie obligatorie pentru 
confirmarea planului. În ceea ce privește 
votarea planului de restructurare, statele 
membre ar trebui să încadreze lucrătorii 
într-o clasă separată de alte clase de 
creditori și ar trebui să-i asigure acestei 
clase un drept preferențial.

Or. en
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Justificare

Articolul 5 din Directiva 2001/23/CE se aplică „în cazul transferului unei întreprinderi, 
unități sau al unei părți de întreprindere sau de unitate, în care cedentul face obiectul unei 
proceduri de faliment sau al altor proceduri asemănătoare de insolvabilitate, instituite în 
vederea lichidării bunurilor cedentului” și nu poate fi aplicat în cazul unui plan de 
restructurare.

Amendamentul 139
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Atunci când planul de restructurare 
presupune transferul unei părți din 
întreprindere sau din activitate, drepturile 
lucrătorilor care decurg dintr-un contract 
de muncă sau dintr-un raport de muncă, 
printre care, în special, dreptul la salariu, ar 
trebui să fie menținute în conformitate cu 
articolele 3 și 4 din Directiva 2001/23/CE, 
fără a se aduce atingere normelor specifice 
aplicabile în cazul unor proceduri de 
insolvență, prevăzute la articolul 5 din 
directivă, și, în special, posibilităților 
permise prin articolul 5 alineatul (2) din 
directivă. Mai mult, pe lângă dreptul la 
informare și dreptul la consultare, inclusiv 
cu privire la deciziile care ar putea duce la 
modificări importante în organizarea 
muncii sau în relațiile contractuale, în 
vederea obținerii unui acord asupra 
deciziilor de această natură, și fără a se 
aduce atingere acestor drepturi, care sunt 
garantate prin Directiva 2002/14/CE, 
lucrătorii afectați de planul de restructurare 
ar trebui să aibă, în temeiul prezentei 
directive, dreptul de vot asupra planului. În 
ceea ce privește votarea planului de 
restructurare, statele membre pot decide să 
încadreze lucrătorii într-o clasă separată de 
alte clase de creditori.

(35) Atunci când planul de restructurare 
presupune transferul unei părți din 
întreprindere sau din activitate, drepturile 
lucrătorilor care decurg dintr-un contract 
de muncă sau dintr-un raport de muncă, 
printre care, în special, dreptul la salariu, ar 
trebui să fie menținute în conformitate cu 
articolele 3 și 4 din Directiva 2001/23/CE, 
fără a se aduce atingere normelor specifice 
aplicabile în cazul unor proceduri de 
insolvență, prevăzute la articolul 5 din 
directivă, și, în special, posibilităților 
permise prin articolul 5 alineatul (2) din 
directivă. Mai mult, pe lângă dreptul la 
informare și dreptul la consultare, inclusiv 
cu privire la deciziile care ar putea duce la 
modificări importante în organizarea 
muncii sau în relațiile contractuale, în 
vederea obținerii unui acord asupra 
deciziilor de această natură, și fără a se 
aduce atingere acestor drepturi, care sunt 
garantate prin Directiva 2002/14/CE, 
lucrătorii afectați de planul de restructurare 
ar trebui să aibă, în temeiul prezentei 
directive, dreptul de vot asupra planului. În 
ceea ce privește votarea planului de 
restructurare, statele membre ar trebui să 
încadreze lucrătorii într-o clasă separată de 
alte clase de creditori.

Or. en
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Amendamentul 140
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Orice operațiune de restructurare 
propusă ar trebui explicată pe deplin 
reprezentanților lucrătorilor, cărora ar 
trebui să li se furnizeze informații privind 
restructurarea propusă pentru a li se 
permite să efectueze o evaluare 
aprofundată și să se pregătească pentru 
consultări, dacă este cazul.1a

_________________

1a Texte adoptate P7_TA(2013)0005. 
Informarea și consultarea lucrătorilor, 
anticiparea și gestionarea 
restructurărilor.

Or. en

Amendamentul 141
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Dat fiind că posibilitățile unei a 
doua șanse diferă de la un stat membru la 
altul, întreprinzătorii supraîndatorați ar 
putea fi motivați să se mute în alte state 
membre pentru a beneficia de o mai scurtă 
perioadă premergătoare remiterii de datorie 
sau de condiții mai atrăgătoare la remiterea 
de datorie, ceea ce creează o insecuritate 
juridică și costuri suplimentare pentru 
creditorii care doresc să își recupereze 
creanțele. În plus, efectele falimentului, în 
special stigmatul social, consecințele 
juridice, cum ar fi ordinele prin care 

(37) Dat fiind că posibilitățile unei a 
doua șanse diferă de la un stat membru la 
altul, întreprinzătorii supraîndatorați ar 
putea fi motivați să se mute în alte state 
membre pentru a beneficia de o mai scurtă 
perioadă premergătoare remiterii de datorie 
sau de condiții mai atrăgătoare la remiterea 
de datorie, ceea ce creează o insecuritate 
juridică și costuri suplimentare pentru 
creditorii care doresc să își recupereze 
creanțele. În plus, efectele falimentului, în 
special stigmatul social, consecințele 
juridice, cum ar fi ordinele prin care 
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întreprinzătorilor li se interzice să 
demareze și să desfășoare activități de 
întreprinzător, și incapacitatea persistentă 
de a-și plăti datoriile constituie importanți 
factori de descurajare pentru 
întreprinzătorii care doresc să înființeze o 
întreprindere sau să beneficieze de o a doua 
șansă, deși este dovedit faptul că 
întreprinzătorii care au dat faliment au mai 
multe șanse să aibă succes a doua oară. 
Prin urmare, ar trebui să fie luate măsuri de 
reducere a efectelor negative pe care 
supraîndatorarea și falimentul le au asupra 
întreprinzătorilor, în special prin 
autorizarea unei remiteri complete de 
datorie după scurgerea unei anumite 
perioade de timp și prin limitarea perioadei 
de valabilitate a ordinelor de interdicție 
emise ca urmare a supraîndatorării 
debitorului.

întreprinzătorilor li se interzice să 
demareze și să desfășoare activități de 
întreprinzător, și incapacitatea persistentă 
de a-și plăti datoriile constituie importanți 
factori de descurajare pentru 
întreprinzătorii care doresc să înființeze o 
întreprindere sau să beneficieze de o a doua 
șansă, deși este dovedit faptul că 
întreprinzătorii care au dat faliment au mai 
multe șanse să aibă succes a doua oară. 
Prin urmare, ar trebui să fie luate măsuri de 
reducere a efectelor negative pe care 
supraîndatorarea și falimentul le au asupra 
întreprinzătorilor, în special prin 
autorizarea unei remiteri complete de 
datorie după scurgerea unei anumite 
perioade de timp, în cadrul căreia aceștia 
au trecut printr-o procedură de insolvență
și prin limitarea perioadei de valabilitate a 
ordinelor de interdicție emise ca urmare a 
supraîndatorării debitorului.

Or. ro

Amendamentul 142
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Prevederea unei perioade scurte 
până la remiterea de datorie sau până la 
încetarea interdicției nu este indicată în 
toate circumstanțele, cum ar fi cazurile în 
care debitorul este neonest sau a acționat 
cu rea-credință. Statele membre ar trebui să 
pună la dispoziția autorităților judiciare sau 
administrative orientări clare cu privire la 
modul în care trebuie evaluată onestitatea 
unui întreprinzător. De exemplu, atunci 
când stabilesc dacă debitorul a fost 
neonest, autoritățile judiciare sau 
administrative pot lua în considerare 
circumstanțe precum natura și volumul 
datoriilor, data la care acestea au fost 

(38) Prevederea unei perioade scurte 
până la remiterea de datorie sau până la 
încetarea interdicției nu este indicată în 
toate circumstanțele, chiar și după 
încheierea unei proceduri de insolvență, 
cum ar fi cazurile în care debitorul este 
neonest sau a acționat cu rea-credință. 
Statele membre ar trebui să pună la 
dispoziția autorităților judiciare sau 
administrative orientări clare cu privire la 
modul în care trebuie evaluată onestitatea 
unui întreprinzător. De exemplu, atunci 
când stabilesc dacă debitorul a fost 
neonest, autoritățile judiciare sau 
administrative pot lua în considerare 
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angajate, eforturile depuse de debitor 
pentru a-și onora datoriile și pentru a-și 
îndeplini obligațiile legale, cum ar fi 
cerințele publice în materie de licențe și de 
contabilitate corectă, și acțiunile întreprinse 
de debitor pentru a contracara recursurile 
creditorilor. Ordinele de interdicție pot 
avea o valabilitate mai mare sau 
nedeterminată în situațiile în care 
întreprinzătorul exercită anumite profesii 
considerate sensibile în statele membre sau 
a fost condamnat pentru activități 
infracționale. În situațiile de acest fel, 
întreprinzătorii ar putea beneficia de 
remiterea de datorie, dar tot nu ar avea 
dreptul să exercite o anumită profesie 
pentru o perioadă de timp mai lungă sau 
nedeterminată.

circumstanțe precum natura și volumul 
datoriilor, data la care acestea au fost 
angajate, eforturile depuse de debitor 
pentru a-și onora datoriile și pentru a-și 
îndeplini obligațiile legale, cum ar fi 
cerințele publice în materie de licențe și de 
contabilitate corectă, și acțiunile întreprinse 
de debitor pentru a contracara recursurile 
creditorilor. Ordinele de interdicție pot 
avea o valabilitate mai mare sau 
nedeterminată în situațiile în care 
întreprinzătorul exercită anumite profesii 
considerate sensibile în statele membre sau 
a fost condamnat pentru activități 
infracționale. În situațiile de acest fel, 
întreprinzătorii ar putea beneficia de 
remiterea de datorie, dar tot nu ar avea 
dreptul să exercite o anumită profesie 
pentru o perioadă de timp mai lungă sau 
nedeterminată.

Or. de

Amendamentul 143
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este necesar să se mențină și să se 
mărească transparența procedurilor și 
previzibilitatea că acestea vor avea 
consecințe care sunt favorabile pentru 
menținerea activităților și pentru acordarea 
unei a doua șanse către întreprinzători sau 
care permit lichidarea eficientă a 
întreprinderilor neviabile. Este necesar, de 
asemenea, să se reducă durata excesivă a 
procedurilor de insolvență din numeroase 
state membre, prin care se creează 
insecuritate juridică pentru creditori și 
investitori și rate scăzute de recuperare. În 
sfârșit, având în vedere mecanismele de 
cooperare îmbunătățită între instanțe și 
practicieni în cazurile transfrontaliere, 

(39) Practicienii și judecătorii 
specializați în insolvență și 
disponibilitatea unor instrumente digitale 
pot contribui masiv la scurtarea duratei 
procedurilor, la reducerea costurilor și la 
îmbunătățirea calității în materie de 
asistență sau de supraveghere. Este 
necesar să se mențină și să se mărească 
transparența procedurilor și previzibilitatea 
că acestea vor avea consecințe favorabile 
pentru menținerea activităților și pentru 
acordarea unei a doua șanse 
întreprinzătorilor onești sau care permit 
lichidarea eficientă și rapidă a 
întreprinderilor neviabile. Este necesar, de 
asemenea, să se reducă durata excesivă a 



AM\1139445RO.docx 55/159 PE613.399v02-00

RO

instituite prin Regulamentul (UE) 
2015/848, este necesar ca profesionalismul 
tuturor actorilor implicați să fie adus la 
niveluri similare în toată Uniunea. Pentru 
îndeplinirea acestor obiective, statele 
membre ar trebui să se asigure că membrii 
corpurilor judiciare și administrative sunt 
formați corespunzător și au cunoștințe și 
competențe de specialitate și experiență în 
materie de insolvență. Specializarea 
magistraților ar trebui să permită luarea 
unor decizii cu un impact economic și 
social potențial semnificativ într-o perioadă 
scurtă de timp și nu ar trebui să însemne că 
magistrații trebuie să se ocupe exclusiv cu 
cazuri de restructurare, de insolvență și de 
a doua șansă. Un mod eficient de 
îndeplinire a acestor obiective ar putea fi, 
de exemplu, crearea unor instanțe sau 
camere specializate, în conformitate cu 
prevederile naționale care reglementează 
organizarea sistemului judiciar.

procedurilor de insolvență din numeroase 
state membre, prin care se creează 
insecuritate juridică pentru creditori și 
investitori și rate scăzute de recuperare. În 
vederea reducerii duratei excesive a 
procedurilor de insolvență, este necesară, 
de asemenea, integrarea mijloacelor 
digitale de comunicare în aceste 
proceduri. În sfârșit, având în vedere 
mecanismele de cooperare îmbunătățită 
între instanțe și practicieni în cazurile 
transfrontaliere, instituite prin 
Regulamentul (UE) 2015/848, este necesar 
ca profesionalismul și specializarea tuturor 
actorilor implicați să fie aduse la niveluri 
similare în toată Uniunea. Pentru 
îndeplinirea acestor obiective, statele 
membre ar trebui să se asigure că membrii 
corpurilor judiciare și administrative sunt 
formați corespunzător și au cunoștințe și 
competențe de specialitate și experiență în 
materie de insolvență. Specializarea 
magistraților ar trebui să permită luarea 
unor decizii cu un impact economic și 
social potențial semnificativ într-o perioadă 
scurtă de timp și nu ar trebui să însemne că 
magistrații trebuie să se ocupe exclusiv cu 
cazuri de restructurare, de insolvență și de 
a doua șansă. Un mod eficient de 
îndeplinire a acestor obiective ar putea fi, 
de exemplu, crearea unor instanțe sau 
camere specializate, în conformitate cu 
prevederile naționale care reglementează 
organizarea sistemului judiciar.

Or. ro

Amendamentul 144
Емил Радев

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Statele membre ar trebui să se 
asigure că practicienii din domeniul 

(40) Statele membre ar trebui să se 
asigure că practicienii din domeniul 
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restructurării, al insolvenței și al celei de a 
doua șanse care sunt numiți de autoritățile 
judiciare sau administrative sunt formați și 
supravegheați corespunzător în îndeplinirea 
sarcinilor lor, că sunt numiți într-un mod 
transparent, cu respectarea deplină a 
necesității de a asigura proceduri eficiente, 
și că își îndeplinesc sarcinile cu integritate. 
Practicienii ar trebui, de asemenea, să 
respecte coduri de conduită voluntare 
menite să asigure un nivel adecvat de 
calificare și formare, transparența 
atribuțiilor practicienilor și norme pentru 
stabilirea remunerației acestora, încheierea 
unei asigurări de răspundere civilă 
profesională și stabilirea unor mecanisme 
de supraveghere și de reglementare care să 
includă un regim corespunzător și eficace 
de sancționare a celor care nu își 
îndeplinesc atribuțiile. Aceste standarde ar 
putea fi atinse, în principiu, fără a fi nevoie 
să se creeze noi profesii și calificări.

restructurării, al insolvenței și al celei de a 
doua șanse care sunt numiți de autoritățile 
judiciare sau administrative sunt formați și 
supravegheați corespunzător în îndeplinirea 
sarcinilor lor, că sunt numiți într-un mod 
transparent, cu respectarea deplină a 
necesității de a asigura proceduri eficiente, 
și că își îndeplinesc sarcinile cu integritate. 
Practicienii ar trebui, de asemenea, să 
respecte coduri de conduită voluntare 
menite să asigure un nivel adecvat de 
calificare și formare, transparența 
atribuțiilor practicienilor și norme pentru 
stabilirea remunerației acestora, încheierea 
unei asigurări de răspundere civilă 
profesională și stabilirea unor mecanisme 
de supraveghere și de reglementare care să 
includă un regim corespunzător și eficace 
de sancționare a celor care nu își 
îndeplinesc atribuțiile. Aceste standarde ar 
putea fi atinse, în principiu, fără a fi nevoie 
să se creeze noi profesii și calificări. 
Statele membre pun la dispoziția 
publicului larg informații referitoare la 
autoritățile administrative care 
supraveghează sau controlează 
practicienii din domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse.

Or. bg

Amendamentul 145
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. Statele membre ar trebui să se 
asigure că practicienii din domeniul 
restructurării, al insolvenței și al celei de a 
doua șanse care sunt numiți de autoritățile 
judiciare sau administrative sunt formați și 
supravegheați corespunzător în îndeplinirea 
sarcinilor lor, că sunt numiți într-un mod 
transparent, cu respectarea deplină a 

40. Statele membre ar trebui să se 
asigure că practicienii din domeniul 
restructurării, al insolvenței și al celei de a 
doua șanse care sunt numiți de autoritățile 
judiciare sau administrative sunt formați și 
supravegheați corespunzător în îndeplinirea 
sarcinilor lor, că sunt numiți într-un mod 
transparent, cu respectarea deplină a 
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necesității de a asigura proceduri eficiente,
și că își îndeplinesc sarcinile cu integritate. 
Practicienii ar trebui, de asemenea, să 
respecte coduri de conduită voluntare 
menite să asigure un nivel adecvat de 
calificare și formare, transparența 
atribuțiilor practicienilor și norme pentru 
stabilirea remunerației acestora, încheierea 
unei asigurări de răspundere civilă 
profesională și stabilirea unor mecanisme 
de supraveghere și de reglementare care să 
includă un regim corespunzător și eficace 
de sancționare a celor care nu își 
îndeplinesc atribuțiile. Aceste standarde ar 
putea fi atinse, în principiu, fără a fi nevoie 
să se creeze noi profesii și calificări.

necesității de a asigura proceduri eficiente 
și că își îndeplinesc sarcinile cu integritate, 
având în vedere obiectivul principal al 
restabilirii viabilității societății. 
Practicienii ar trebui, să fie salvatori, nu 
lichidatori și ar trebui, de asemenea, să 
adere la un cod de conduită profesională 
cu obiectivul de a garanta un nivel adecvat 
de calificare și formare, de a asigura 
transparența atribuțiilor lor și a normelor
pentru stabilirea remunerației acestora, 
încheierea unei asigurări de răspundere 
civilă profesională și stabilirea unor 
mecanisme de supraveghere și de 
reglementare care să includă un regim 
corespunzător și eficace de sancționare a 
celor care nu își îndeplinesc atribuțiile. 
Aceste standarde ar putea fi atinse, în 
principiu, fără a fi nevoie să se creeze noi 
profesii și calificări.

Or. pt

Amendamentul 146
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

42. Este important să se adune date 
fiabile cu privire la rezultatele procedurilor 
de restructurare, de insolvență și de 
remitere de datorie, în vederea 
monitorizării modului în care prezenta 
directivă este transpusă și aplicată. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
culeagă și să reunească date suficient de 
detaliate pentru a putea evalua cu acuratețe 
modul în care directiva funcționează în 
practică.

42. Este important să se adune date 
fiabile cu privire la rezultatele procedurilor 
de restructurare, de insolvență și de 
remitere de datorie, în vederea 
monitorizării modului în care prezenta 
directivă este transpusă și aplicată. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să-și 
intensifice eforturile pentru a culege, a 
reuni și a furniza datele respective 
Comisiei, acestea fiind suficient de 
detaliate pentru a permite evaluarea cu 
acuratețe a modului în care directiva 
funcționează în practică.

Or. pt
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Amendamentul 147
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

44a. Comisia examinează aplicarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului, 
însoțit eventual de o propunere de noi acte 
legislative pentru consolidarea cadrului 
juridic privind restructurarea, insolvența, 
remiterea de datorie și procedurile pentru 
a doua șansă. Evaluarea nu ar trebui să 
se axeze doar pe rata de recuperare 
materială, ci și pe solvabilitate și 
restabilirea viabilității. Ar trebui acordată 
o atenție deosebită impactului asupra 
IMM-urilor.

Or. pt

Amendamentul 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Lucrătorii nu ar trebui, în niciun 
caz, să suporte sarcina procedurilor de 
restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie, iar sumele datorate acestora, 
cum ar fi salariile neplătite, ar trebui 
întotdeauna onorate cu prioritate. Pentru 
a garanta continuitatea producției și a 
locurilor de muncă și pentru a combate 
mai bine practicile tactice sau frauduloase 
ale conducerii, lucrătorii ar trebui, de 
asemenea, să fie informați și consultați în 
etapa inițială a procedurilor de 
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restructurare, de insolvență și de remitere 
de datorie.

Or. en

Amendamentul 149
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurile de restructurare 
preventivă la care pot recurge debitorii 
aflați în dificultate financiară când există 
probabilitatea insolvenței;

(a) procedurile de restructurare 
preventivă rapidă la care pot recurge 
debitorii aflați în dificultate financiară când 
există probabilitatea insolvenței și o 
posibilitate reală de a salva întreprinderea 
de procedura insolvenței;

Or. ro

Amendamentul 150
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurile de restructurare 
preventivă la care pot recurge debitorii 
aflați în dificultate financiară când există 
probabilitatea insolvenței;

(a) procedurile de restructurare 
preventivă la care pot recurge debitorii 
aflați în dificultate financiară, inclusiv în 
cazul în care există probabilitatea 
insolvenței;

Or. en

Justificare

Restructurarea preventivă ar trebui să fie disponibilă și atunci când există riscul 
insolvabilității.
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Amendamentul 151
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsurile prin care se mărește atât 
eficiența procedurilor menționate la literele 
(a) și (b), cât și eficiența procedurilor de 
insolvență.

(c) măsurile prin care se mărește 
eficiența procedurilor menționate la literele 
(a) și (b).

Or. en

Amendamentul 152
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obligațiile întreprinzătorilor și 
directorilor supraîndatorați față de 
creditori, lucrători, acționari, alte părți 
interesate și statele membre vizate;

Or. en

Amendamentul 153
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) persoane fizice care nu sunt 
întreprinzători.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 154
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) persoane fizice care nu sunt 
întreprinzători.

eliminat

Or. en

Amendamentul 155
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu se aplică nici 
procedurilor în urma cărora sunt semnate 
acorduri cu putere juridică numai pentru 
creditori, nici celor menite să le pună în 
aplicare.

Or. fr

Amendamentul 156
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să lărgească 
domeniul de aplicare al procedurilor 
menționate la alineatul (1) litera (b) și să 
includă în acesta persoanele fizice 
supraîndatorate care nu sunt 
întreprinzători.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 157
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să lărgească 
domeniul de aplicare al procedurilor 
menționate la alineatul (1) litera (b) și să 
includă în acesta persoanele fizice 
supraîndatorate care nu sunt întreprinzători.

3. Statele membre pot să lărgească, în 
termen cât mai scurt, domeniul de aplicare 
al procedurilor menționate la alineatul (1) 
litera (b) și să includă în acesta persoanele 
fizice supraîndatorate care nu sunt 
întreprinzători.

Or. bg

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să lărgească 
domeniul de aplicare al procedurilor
menționate la alineatul (1) litera (b) și să 
includă în acesta persoanele fizice 
supraîndatorate care nu sunt întreprinzători.

3. Statele membre stabilesc 
procedurile menționate la alineatul (1) 
litera (b) aplicabile persoanelor fizice 
supraîndatorate care nu sunt întreprinzători.

Or. en

Amendamentul 159
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „procedură de insolvență” 
înseamnă procedura de insolvență 
colectivă care presupune desistarea 

eliminat
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parțială sau totală a debitorului și 
numirea unui lichidator;

Or. en

Amendamentul 160
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „procedură de insolvență” înseamnă 
procedura de insolvență colectivă care 
presupune desistarea parțială sau totală a 
debitorului și numirea unui lichidator;

(1) „procedură de insolvență” înseamnă 
procedura colectivă de insolvență care 
presupune o desistare parțială sau totală a 
debitorului și numirea unui practician în 
insolvență;

Or. pt

Amendamentul 161
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „părți afectate” înseamnă creditorii 
sau clasele de creditori și, dacă dreptul 
intern o prevede, deținătorii de titluri de 
capital ale căror creanțe sau interese sunt 
afectate de un plan de restructurare;

(3) „părți afectate” înseamnă creditorii 
sau clasele de creditori, inclusiv lucrătorii,
și, dacă dreptul intern o prevede, deținătorii 
de titluri de capital ale căror creanțe sau 
interese sunt afectate de un plan de 
restructurare;

Or. en

Amendamentul 162
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „suspendare a cererilor individuale 
de executare silită” înseamnă suspendarea 
provizorie a dreptului creditorului de a 
executa silit creanțele față de debitor pe 
baza unei decizii adoptate de autoritatea 
judiciară sau administrativă;

(4) „suspendare a cererilor individuale 
de executare silită” înseamnă suspendarea 
provizorie a dreptului creditorului sau al 
unui grup de creditori de a executa silit 
creanțele față de debitor sau față de un 
grup de debitori pe baza unei decizii 
adoptate de autoritatea judiciară sau 
administrativă;

Or. en

Amendamentul 163
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „suspendare a cererilor individuale 
de executare silită” înseamnă suspendarea 
provizorie a dreptului creditorului de a 
executa silit creanțele față de debitor pe 
baza unei decizii adoptate de autoritatea 
judiciară sau administrativă;

(4) „suspendare a cererilor individuale 
de executare silită” înseamnă suspendarea 
provizorie a dreptului creditorului sau al 
unui grup de creditori de a executa silit 
creanțele față de debitor sau un grup de 
debitori pe baza unei decizii adoptate de 
autoritatea judiciară sau administrativă;

Or. pt

Amendamentul 164
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „suspendare a cererilor individuale 
de executare silită” înseamnă suspendarea 
provizorie a dreptului creditorului de a 
executa silit creanțele față de debitor pe 

(4) „suspendarea cererilor individuale 
de executare silită” înseamnă suspendarea 
provizorie a dreptului creditorului de a 
executa silit creanțele față de debitor;
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baza unei decizii adoptate de autoritatea 
judiciară sau administrativă;

Or. en

Amendamentul 165
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „contracte cu titlu executoriu” 
înseamnă contractele dintre debitor și unul 
sau mai mulți creditori în temeiul cărora 
ambele părți au încă obligații de îndeplinit 
la data deciziei de suspendare a cererilor 
individuale de executare silită;

(5) „contracte cu titlu executoriu” 
înseamnă contractele, cu excepția 
mecanismelor financiare cum ar fi 
mecanismele de creditare neutilizate, 
liniile de credit de tip reînnoibil și ofertele 
de finanțare, dintre debitor și unul sau mai 
mulți creditori în temeiul cărora ambele 
părți au încă obligații de îndeplinit la data 
deciziei de suspendare a cererilor 
individuale de executare silită;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „împărțire în clase” înseamnă 
gruparea creditorilor și a deținătorilor de 
titluri de capital care sunt afectați de un 
plan de restructurare în așa fel încât să se 
reflecte drepturile aferente creanțelor și 
intereselor afectate și rangul de prioritate al 
acestora, ținându-se cont de posibilele 
drepturi la plată, drepturi de retenție și 
acorduri încheiate între creditori care 

(6) „împărțire în clase” înseamnă 
gruparea creditorilor și a deținătorilor de 
titluri de capital care sunt afectați de un 
plan de restructurare în așa fel încât să se 
reflecte drepturile aferente creanțelor și 
intereselor afectate și rangul de prioritate al 
acestora, ținându-se cont de posibilele 
drepturi la plată, drepturi de retenție și 
acorduri încheiate între creditori care 
preexistau și de regimul aplicat acestora în 
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preexistau și de regimul aplicat acestora în 
cadrul planului de restructurare;

cadrul planului de restructurare. Atunci 
când se adoptă un plan de restructurare, 
creditorii trebuie împărțiți în clase diferite 
de creditori, cerința minimă fiind ca cel 
puțin creanțele garantate și creanțele 
negarantate să fie tratate în clase 
distincte, iar lucrătorii să constituie o 
clasă separată privilegiată;

Or. en

Amendamentul 167
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „împărțire în clase” înseamnă 
gruparea creditorilor și a deținătorilor de 
titluri de capital care sunt afectați de un 
plan de restructurare în așa fel încât să se 
reflecte drepturile aferente creanțelor și 
intereselor afectate și rangul de prioritate al 
acestora, ținându-se cont de posibilele 
drepturi la plată, drepturi de retenție și 
acorduri încheiate între creditori care 
preexistau și de regimul aplicat acestora în 
cadrul planului de restructurare;

(6) „împărțire în clase” înseamnă 
gruparea creditorilor și a deținătorilor de 
titluri de capital care sunt afectați de un 
plan de restructurare în așa fel încât să se 
reflecte drepturile aferente creanțelor și 
intereselor afectate și rangul de prioritate al 
acestora, ținându-se cont de posibilele 
drepturi la plată, drepturi de retenție și 
acorduri încheiate între creditori care 
preexistau și de regimul aplicat acestora în 
cadrul planului de restructurare; atunci 
când se adoptă un plan de restructurare, 
creditorii sunt împărțiți în clase diferite de 
creditori, conform normelor statelor 
membre, cerința minimă fiind ca cel puțin 
creanțele garantate și creanțele 
negarantate să fie tratate în clase 
separate.

Or. en

Amendamentul 168
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „împărțire în clase” înseamnă 
gruparea creditorilor și a deținătorilor de 
titluri de capital care sunt afectați de un 
plan de restructurare în așa fel încât să se 
reflecte drepturile aferente creanțelor și 
intereselor afectate și rangul de prioritate al 
acestora, ținându-se cont de posibilele 
drepturi la plată, drepturi de retenție și 
acorduri încheiate între creditori care 
preexistau și de regimul aplicat acestora în 
cadrul planului de restructurare;

(6) „împărțire în clase” înseamnă 
gruparea creditorilor și a deținătorilor de 
titluri de capital care sunt afectați de un 
plan de restructurare în așa fel încât să se 
reflecte drepturile aferente creanțelor și 
intereselor afectate și rangul de prioritate al 
acestora, ținându-se cont de posibilele 
drepturi la plată, drepturi de retenție și 
acorduri încheiate între creditori care 
existau deja și de regimul aplicat acestora 
în cadrul planului de restructurare, 
creditorii fiind împărțiți în clase separate, 
astfel încât cel puțin creanțele garantate 
și cele negarantate să fie tratate în clase 
distincte, iar lucrătorii să constituie o 
clasă separată;

Or. en

Amendamentul 169
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „impunere a unui plan de 
restructurare în ciuda disidenței creditorilor 
din mai multe clase” înseamnă confirmarea 
de către o autoritate judiciară sau 
administrativă a unui plan de restructurare 
în ciuda disidenței uneia sau mai multor 
clase afectate de creditori;

(8) „impunere a unui plan de 
restructurare în ciuda disidenței creditorilor 
din mai multe clase” înseamnă confirmarea 
de către o autoritate judiciară sau 
administrativă a unui plan de restructurare 
în ciuda disidenței mai multor clase 
afectate de creditori;

Or. ro

Amendamentul 170
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „criteriul respectării intereselor 
creditorilor” înseamnă că niciun creditor 
disident nu trebuie să se găsească prin 
planul de restructurare într-o situație mai 
puțin favorabilă decât în caz de lichidare, 
indiferent dacă aceasta din urmă se 
realizează prin fragmentare sau prin 
vânzarea întreprinderii ca întreprindere în 
activitate;

(9) „criteriul respectării intereselor 
creditorilor” înseamnă că niciun creditor 
disident nu trebuie să se găsească prin 
planul de restructurare într-o situație mai 
puțin favorabilă decât în caz de lichidare
ori, în cazul în care este probabil ca 
debitorul să-și continue activitatea, în caz 
de vânzare a întreprinderii la valoarea 
unei întreprinderi aflate în activitate;

Or. en

Amendamentul 171
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „valoare alternativă” înseamnă, în 
cazul creditorilor garantați, încasările 
preconizate în urma unei executării silite 
ipotetice a garanțiilor cât mai curând 
după ce sunt îndeplinite condițiile legale 
pentru executarea silită;

Or. en

Amendamentul 172
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „regulă de prioritate absolută” 
înseamnă că o clasă disidentă de creditori 
trebuie satisfăcută integral înainte ca o 
clasă inferioară să beneficieze de 
repartizări sau să își păstreze vreun 

eliminat
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interes în cadrul planului de 
restructurare;

Or. en

Amendamentul 173
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „regulă de prioritate absolută” 
înseamnă că o clasă disidentă de creditori 
trebuie satisfăcută integral înainte ca o 
clasă inferioară să beneficieze de 
repartizări sau să își păstreze vreun interes 
în cadrul planului de restructurare;

(10) „regulă de prioritate absolută” 
înseamnă că:
1. o clasă disidentă de creditori garantați 
trebuie să primească, în conformitate cu 
planul, valoarea garanției evaluată pe 
baza situației în care se consideră că 
întreprinderea își continuă activitatea; și
2. trebuie satisfăcute integral creanțele 
oricărei alte clase disidente de creditori 
înainte ca o clasă inferioară să beneficieze 
de repartizări sau să își păstreze vreun 
interes în cadrul planului de restructurare.
Statele membre pot impune creanțelor 
preferențiale alte cerințe.

Or. en

Amendamentul 174
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „finanțare nouă” înseamnă orice 
fond nou, acordat de un creditor existent 
sau nou, care este necesar pentru punerea 
în aplicare a unui plan de restructurare și 
care este convenit în planul de 
restructurare respectiv și confirmat 

(11) „finanțare nouă” înseamnă 
fondurile noi, acordate de un creditor 
existent sau nou, care sunt necesare pentru 
punerea în aplicare a unui plan de 
restructurare și care sunt convenite în 
planul de restructurare respectiv.



PE613.399v02-00 70/159 AM\1139445RO.docx

RO

ulterior de către o autoritate judiciară sau 
administrativă;

Or. en

Amendamentul 175
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „finanțare nouă” înseamnă orice 
fond nou, acordat de un creditor existent 
sau nou, care este necesar pentru punerea 
în aplicare a unui plan de restructurare și 
care este convenit în planul de restructurare 
respectiv și confirmat ulterior de către o 
autoritate judiciară sau administrativă;

(11) „finanțare nouă” înseamnă orice 
fond nou, inclusiv acordarea de credite, 
acordat de un creditor existent sau nou, 
care este necesar pentru punerea în aplicare 
a unui plan de restructurare și care este 
convenit în planul de restructurare 
respectiv și confirmat ulterior de către o 
autoritate judiciară sau administrativă;

Or. pt

Amendamentul 176
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „finanțare intermediară” înseamnă 
orice fond, acordat de un creditor existent 
sau nou, care este necesare în mod 
rezonabil și imediat pentru ca 
întreprinderea debitorului să poată 
funcționa în continuare sau să 
supraviețuiască sau pentru ca valoarea 
respectivei întreprinderi să fie păstrată sau 
mărită în așteptarea confirmării planului de 
restructurare;

(12) „finanțare intermediară” înseamnă 
orice fond, inclusiv acordarea de credite, 
acordat de un creditor existent sau nou, 
care este necesar în mod rezonabil și 
imediat pentru ca întreprinderea debitorului 
să poată funcționa în continuare sau să 
supraviețuiască sau pentru ca valoarea 
respectivei întreprinderi să fie păstrată sau 
mărită în așteptarea confirmării planului de 
restructurare;

Or. pt
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Amendamentul 177
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „întreprinzător supraîndatorat” 
înseamnă o persoană fizică care 
desfășoară o activitate comercială,
economică, meșteșugărească sau 
profesională și a cărei incapacitate de a-și 
achita datoriile la scadență nu este doar 
temporară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „întreprinzător supraîndatorat” 
înseamnă o persoană fizică care desfășoară 
o activitate comercială, economică, 
meșteșugărească sau profesională și a cărei 
incapacitate de a-și achita datoriile la 
scadență nu este doar temporară;

(13) „întreprinzător supraîndatorat” 
înseamnă o persoană fizică care desfășoară 
o activitate comercială, economică, 
meșteșugărească sau profesională și a cărei 
incapacitate de a-și achita datoriile la 
scadență nu este doar temporară. 
Întreprinzător supraîndatorat înseamnă și 
un întreprinzător care nu este în măsură 
să-și achite datoriile acumulate ca 
persoană fizică, care sunt legate de 
finanțarea inițierii activității sale 
economice, precum și o persoană a cărei 
activitate economică este o activitate 
exclusiv accesorie, fiind practic imposibilă 
separarea datoriilor sale profesionale de 
cele personale.

Or. en
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Amendamentul 179
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „remitere completă de datorie” 
înseamnă că datoriile neachitate sunt 
anulate ca urmare a unei proceduri care 
constă în valorificarea activelor și/sau un 
plan de rambursare/plată;

(14) ” remitere completă de datorie” 
înseamnă că datoriile neachitate sunt 
anulate ca urmare a unei proceduri de 
insolvență;

Or. ro

Amendamentul 180
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „practician în domeniul 
restructurării” înseamnă orice persoană sau 
organism desemnat de către o autoritate 
judiciară sau administrativă să 
îndeplinească una sau mai multe dintre 
următoarele sarcini:

(15) „practician în domeniul 
restructurării” înseamnă orice persoană 
independentă și neutră sau orice organism
independent și neutru desemnat de către o 
autoritate judiciară sau administrativă să 
îndeplinească una sau mai multe dintre 
următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 181
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) asistarea debitorului sau a 
creditorilor la întocmirea sau negocierea 
unui plan de restructurare;

(a) asistarea debitorului sau a 
creditorilor la întocmirea sau negocierea 
unui plan de restructurare sau de cesiune a 
activității viabile;

Or. en

Amendamentul 182
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „plan de rambursare” înseamnă 
un program de plată a unor sume stabilite 
la anumite date de către un debitor către 
creditori, ca parte a unui plan de 
restructurare;

Or. pt

Amendamentul 183
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) supravegherea activității debitorului 
în cursul negocierii unui plan de 
restructurare și raportarea către autoritatea 
judiciară sau administrativă;

(b) supravegherea activității debitorului 
în cursul negocierii unui plan de 
restructurare sau de cesiune și raportarea 
către autoritatea judiciară sau 
administrativă;

Or. en

Amendamentul 184
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
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Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „viabil” înseamnă în măsură să 
furnizeze o rentabilitate preconizată 
adecvată a capitalului după acoperirea 
tuturor costurilor, inclusiv a costurilor de 
depreciere și a cheltuielilor financiare.

Or. pt

Amendamentul 185
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau 
întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente.

(1) Statele membre elaborează
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau 
întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente. Statele 
membre se asigură că natura și conținutul 
instrumentelor de avertizare timpurie sunt 
în mod clar și transparent precizate și că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la 
aceste instrumente. Statele membre pot 
institui obligația pentru debitori de a 
analiza necesitatea folosirii unui 
instrument de restructurare dacă, timp de 
2 ani, indicatorii financiari reflectă 
existența riscului afectării afacerii. Statele 
membre pot decide restrângerea accesului 
la mecanisme de restructurare pre-
insolvență în cazul debitorilor care nu au 
aplicat instrumente de avertizare timpurie, 
deși le-au fost puse la dispoziție.

Or. ro

Amendamentul 186



AM\1139445RO.docx 75/159 PE613.399v02-00

RO

Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la 
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau 
întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente.

1. Statele membre se asigură că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la 
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau 
întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente. Statele 
membre includ în sistemele de avertizare 
timpurie de asemenea băncile și 
societățile nebancare, care ar trebui să 
ofere informații clare cu privire la 
posibilitățile oferite de prezenta directivă, 
precum și cu privire la posibilitatea ca 
debitorul sau întreprinzătorul îndatorat să 
poată beneficia de consiliere financiară 
atunci când observă primele semne ale 
deteriorării situației sale financiare. 
Statele membre asigură, de asemenea, 
informarea regulată, dar nu mai puțin de 
o dată pe an, a debitorului de către bănci 
și societățile nebancare cu privire la 
situația exactă a datoriilor acestuia, 
incluzând toate taxele și dobânzile.

Or. en

Amendamentul 187
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la 
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau 

1. Statele membre se asigură că 
debitorii, întreprinzătorii, lucrătorii și 
reprezentanții acestora au acces la 
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau 
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întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente.

întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente.

Or. en

Amendamentul 188
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului sau
întreprinzătorului i se semnalează că 
trebuie să ia măsuri urgente.

1. Statele membre elaborează
instrumente de avertizare timpurie care 
permit detectarea situațiilor de deteriorare a 
unei activități și prin care debitorului, 
întreprinzătorului și reprezentantului 
angajaților sau, în cazul în care nu au 
reprezentant, angajaților înșiși li se 
semnalează că trebuie să ia măsuri urgente.

Or. pt

Amendamentul 189
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
debitorii și întreprinzătorii au acces la 
informațiile relevante cu privire la 
disponibilitatea instrumentelor de 
avertizare timpurie și a oricărui alt mijloc 
de restructurare timpurie sau de obținere a 
unei remiteri de datorie personală la care 
pot recurge și că informațiile respective 
sunt actualizate, clare, concise și ușor de 
utilizat.

2. Statele membre se asigură că 
debitorii, întreprinzătorii, precum și 
lucrătorii și reprezentanții acestora au 
acces la informațiile relevante cu privire la 
disponibilitatea instrumentelor de 
avertizare timpurie și a oricărui alt mijloc 
de restructurare timpurie sau de obținere a 
unei remiteri de datorie personală la care 
pot recurge și că informațiile respective 
sunt actualizate, clare, concise și ușor de 
utilizat.

Or. en
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Amendamentul 190
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia:

a) elaborează o listă a indicatorilor de 
avertizare, corelată cu o serie de acțiuni 
care trebuie îndeplinite de către debitori și 
întreprinzători în cazul în care acești 
indicatori sunt îndepliniți;

b) centralizează pe site-ul său web 
informațiile prevăzute la alineatul (2), sub 
o formă ușor de utilizat.

Or. en

Amendamentul 191
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să limiteze 
accesul prevăzut la alineatele (1) și (2) la 
întreprinderile mici și mijlocii sau la 
întreprinzători.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 192
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Statele membre pot să limiteze 
accesul prevăzut la alineatele (1) și (2) la 
întreprinderile mici și mijlocii sau la 
întreprinzători.

eliminat

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să limiteze 
accesul prevăzut la alineatele (1) și (2) la 
întreprinderile mici și mijlocii sau la 
întreprinzători.

eliminat

Or. en

Amendamentul 194
Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să limiteze 
accesul prevăzut la alineatele (1) și (2) la 
întreprinderile mici și mijlocii sau la 
întreprinzători.

eliminat

Or. en

Amendamentul 195
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să limiteze 
accesul prevăzut la alineatele (1) și (2) la 
întreprinderile mici și mijlocii sau la 
întreprinzători.

eliminat

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre se asigură că 
reprezentanții lucrătorilor pot comunica 
debitorilor și antreprenorilor preocupările 
lor cu privire la situația întreprinderii. De 
asemenea, statele membre se asigură că 
reprezentanții lucrătorilor sunt în măsură 
să recurgă la un expert independent pe 
care îl preferă și că li se acordă acces la 
informații relevante, actuale, clare și ușor 
de utilizat privind situația întreprinderii, 
precum și la diferitele strategii de 
restructurare avute în vedere, inclusiv un 
transfer al proprietății în favoarea 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 197
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin, Jytte Guteland

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, 
atunci când există probabilitatea 

1. Statele membre se asigură că, 
atunci când există probabilitatea 
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insolvenței, debitorii aflați în dificultate
financiară au acces la un cadru eficace de 
restructurare preventivă care le permite să 
își restructureze datoriile sau activitatea, să 
revină la viabilitate și să evite insolvența.

insolvenței, debitorii aflați în dificultate 
financiară au acces la un cadru eficace de 
restructurare preventivă care le permite să 
își restructureze datoriile sau activitatea, să 
revină la viabilitate și să evite insolvența
sau să găsească soluții mai bune decât
lichidarea activului pentru a satisface 
creanțele creditorilor, păstrând locurile de 
muncă și menținând activitatea 
întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 198
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, 
atunci când există probabilitatea 
insolvenței, debitorii aflați în dificultate 
financiară au acces la un cadru eficace de 
restructurare preventivă care le permite să 
își restructureze datoriile sau activitatea, să 
revină la viabilitate și să evite insolvența.

1. Statele membre se asigură că, 
atunci când există probabilitatea crescută a 
insolvenței, debitorii aflați în dificultate 
financiară au acces la un cadru eficace de 
restructurare preventivă care le permite să 
își restructureze datoriile sau activitatea, să 
revină la viabilitate și să evite insolvența. 
Statele membre se asigură că este 
verificată bonitatea debitorului.

Or. en

Amendamentul 199
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cadrele de restructurare preventivă 
pot fi constituite din una sau mai multe 
proceduri sau măsuri.

2. Cadrele de restructurare preventivă 
pot fi constituite din una sau mai multe 
proceduri sau măsuri, negociate și 
analizate în mod corespunzător cu 
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reprezentanții lucrătorilor, care își 
păstrează toate drepturile de negocieri și 
acțiuni sindicale colective. Aceste cadre 
prevăd proceduri sau măsuri destinate 
preluării de către lucrători a 
întreprinderii îndatorate, în conformitate 
cu legislația națională a statului membru 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 200
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cadrele de restructurare preventivă 
pot fi constituite din una sau mai multe 
proceduri sau măsuri.

2. Cadrele de restructurare preventivă 
pot fi constituite din una sau mai multe 
proceduri sau măsuri. Acestea nu 
afectează în niciun fel celelalte proceduri 
în vigoare din statele membre care au la 
bază un acord contractual între creditori 
și nici procedurile menite să pună în 
aplicare un astfel de acord.

Or. fr

Amendamentul 201
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cadrele de restructurare preventivă 
pot fi constituite din una sau mai multe 
proceduri sau măsuri.

2. Cadrele de restructurare preventivă 
pot fi constituite din una sau mai multe 
proceduri sau măsuri. Acestea nu aduc 
atingere altor proceduri în vigoare în baza 
unui acord contractual între creditori care 
ar putea exista în statele membre.
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Or. en

Amendamentul 202
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre trebuie să introducă 
dispoziții prin care implicarea autorităților 
judiciare sau administrative să fie limitată 
la ceea ce este necesar și proporțional, 
astfel încât să fie protejate drepturile 
tuturor persoanelor afectate.

3. Statele membre trebuie să introducă 
dispoziții prin care implicarea autorităților 
judiciare sau administrative să fie limitată 
la ceea ce este necesar și proporțional, 
astfel încât să fie protejate drepturile 
tuturor persoanelor afectate. De îndată ce 
debitorul depune o cerere pe lângă o 
autoritate judiciară, procedurile ar trebui 
tratate ca proceduri judiciare.

Or. en

Amendamentul 203
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre trebuie să 
introducă dispoziții prin care implicarea 
autorităților judiciare sau administrative să 
fie limitată la ceea ce este necesar și 
proporțional, astfel încât să fie protejate 
drepturile tuturor persoanelor afectate.

3. Statele membre pot introduce
dispoziții prin care implicarea autorităților 
judiciare sau administrative să fie limitată 
la ceea ce este necesar și proporțional, 
asigurându-se, în același timp, că sunt
protejate drepturile tuturor persoanelor 
afectate.

Or. en

Amendamentul 204
Daniel Buda

Propunere de directivă
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Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor sau la cererea creditorilor cu 
acordul debitorilor.

(4) Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor. Statele membre pot prevedea 
ca respectivele cadre de restructurare 
preventivă să fie disponibile la cererea 
creditorilor cu acordul debitorilor.

Or. ro

Amendamentul 205
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor sau la cererea creditorilor cu 
acordul debitorilor.

4. Cadrele de restructurare preventivă 
sunt disponibile la cererea debitorilor sau, 
dacă un stat membru adoptă o decizie în 
acest sens, la cererea creditorilor cu 
acordul debitorilor.

Or. fr

Amendamentul 206
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor sau la cererea creditorilor cu 
acordul debitorilor.

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor, a lucrătorilor sau a altor 
creditori cu acordul debitorilor.

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor sau la cererea creditorilor cu 
acordul debitorilor.

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor, a lucrătorilor sau a creditorilor 
cu acordul debitorilor.

Or. en

Amendamentul 208
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile la cererea 
debitorilor sau la cererea creditorilor cu 
acordul debitorilor.

4. Cadrele de restructurare preventivă 
trebuie să fie disponibile doar la cererea 
debitorilor.

Or. en

Amendamentul 209
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4а. Statele membre pot să prevadă 
disponibilitatea cadrelor de restructurare 
și la cererea creditorilor, cu acordul 
debitorului.

Or. bg
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Amendamentul 210
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
debitorii care recurg la proceduri de
restructurare preventivă își păstrează, total 
sau cel puțin parțial, controlul asupra 
activelor lor și asupra activității lor curente.

1. Statele membre se asigură că 
debitorii care recurg la proceduri de 
restructurare preventivă își păstrează, total 
sau cel puțin parțial, controlul asupra 
activelor lor și asupra activității lor curente, 
fără a aduce atingere legislației specifice, 
cum ar fi Directiva 2002/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind contractele de garanție financiară.

Or. en

Amendamentul 211
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu trebuie să fie obligatoriu ca 
autoritatea judiciară sau administrativă 
să numească un practician în domeniul 
insolvenței în fiecare caz.

(2) Statele membre pot dispune ca 
supravegherea unei proceduri de 
restructurare de către un practician în 
domeniul restructurării să fie obligatorie. 
Pentru respectarea dreptului creditorilor, 
statele membre pot dispune ca aceștia să 
aibă un rol important în adoptarea 
deciziei privind necesitatea desemnării și 
în desemnarea unui practician în
insolvență pentru supravegherea unei 
proceduri de restructurare a unui „debitor 
în posesie.

Or. ro
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Amendamentul 212
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nu trebuie să fie obligatoriu ca 
autoritatea judiciară sau administrativă să 
numească un practician în domeniul 
insolvenței în fiecare caz.

2. Nu trebuie să fie obligatoriu ca 
autoritatea judiciară sau administrativă să 
numească un practician în domeniul 
insolvenței în fiecare caz, acest lucru 
depinzând de legislația fiecărui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 213
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nu trebuie să fie obligatoriu ca 
autoritatea judiciară sau administrativă să 
numească un practician în domeniul 
insolvenței în fiecare caz.

2. Statele membre pot să prevadă 
cazuri în care numirea de către o 
autoritate judiciară sau administrativă a 
unui practician în domeniul restructurării 
nu este obligatorie.

Or. bg

Amendamentul 214
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să prevadă 
numirea unui practician în domeniul 
restructurării în următoarele cazuri:

eliminat
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(a) când debitorul beneficiază de 
suspendarea generală a cererilor 
individuale de executare silită, în 
conformitate cu articolul 6;

(b) când planul de restructurare trebuie 
să fie confirmat de o autoritate judiciară 
sau administrativă prin impunerea unui 
plan de restructurare în ciuda disidenței 
creditorilor din mai multe clase, în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 215
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să prevadă
numirea unui practician în domeniul 
restructurării în următoarele cazuri:

3. Statele membre dispun numirea 
unui practician în domeniul restructurării în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 216
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să prevadă
numirea unui practician în domeniul 
restructurării în următoarele cazuri:

(3) Statele membre dispun numirea 
unui practician în domeniul restructurării în 
următoarele cazuri:

Or. ro

Amendamentul 217
Емил Радев
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să prevadă
numirea unui practician în domeniul 
restructurării în următoarele cazuri:

3. Statele membre dispun numirea 
unui practician în domeniul restructurării în 
următoarele cazuri:

Or. bg

Amendamentul 218
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) când debitorul beneficiază de 
suspendarea generală a cererilor 
individuale de executare silită, în 
conformitate cu articolul 6;

eliminat

Or. en

Amendamentul 219
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera аa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(аа) când, odată cu emiterea unui 
ordin de către un organ judecătoresc sau 
administrativ privind inițierea unei 
proceduri de restructurare, sunt 
suspendate cererile individuale de 
executare silită în conformitate cu 
articolul 6.

Or. bg
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Amendamentul 220
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) când planul de restructurare 
trebuie să fie confirmat de o autoritate 
judiciară sau administrativă prin 
impunerea unui plan de restructurare în 
ciuda disidenței creditorilor din mai multe 
clase, în conformitate cu articolul 11.

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre se asigură că se 
înființează un comitet al creditorilor. 
Comitetul include reprezentanți ai 
principalilor creditori și ai altor părți 
interesate, inclusiv ai lucrătorilor. 
Membrii comitetului creditorilor sprijină 
și monitorizează executarea de către 
administratorul judiciar a mandatului 
său. Aceștia solicită informații cu privire 
la evoluția afacerilor, inspectează 
registrele și documentele comerciale și 
verifică tranzacțiile monetare și 
numerarul disponibil.

Or. en

Amendamentul 222
Daniel Buda
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Reprezentanții lucrătorilor 
debitorului trebuie să fie informați 
periodic despre procedura de 
restructurare și despre toate evoluțiile 
înregistrate.

Or. ro

Amendamentul 223
Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre încurajează 
desemnarea unor rețele cu structură 
mutualizată în calitate de practician 
autorizat.

Or. fr

Amendamentul 224
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
debitorii care negociază un plan de 
restructurare cu creditorii lor pot beneficia 
de suspendarea cererilor individuale de 
executare silită dacă și în măsura în care 
suspendarea este necesară pentru 
sprijinirea negocierilor asupra unui plan de 
restructurare.

(1) Statele membre se asigură că 
debitorii care negociază un plan de 
restructurare cu creditorii lor pot beneficia 
de suspendarea cererilor individuale de 
executare silită, în conformitate cu 
prevederile din dreptul național, dacă și în 
măsura în care suspendarea este necesară 
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pentru sprijinirea negocierilor asupra unui 
plan de restructurare.

Or. ro

Amendamentul 225
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
debitorii care negociază un plan de 
restructurare cu creditorii lor pot beneficia 
de suspendarea cererilor individuale de 
executare silită dacă și în măsura în care 
suspendarea este necesară pentru 
sprijinirea negocierilor asupra unui plan de 
restructurare.

1. Statele membre se asigură că 
debitorii care negociază un plan de 
restructurare cu creditorii lor pot beneficia 
de suspendarea cererilor individuale de 
executare silită în măsura în care 
suspendarea este necesară pentru 
sprijinirea negocierilor asupra unui plan de 
restructurare.

Or. bg

Amendamentul 226
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pe baza unei cereri pe deplin 
justificate, autoritatea judiciară 
examinează chestiunea unui ordin de 
suspendare în cazul procedurilor 
extrajudiciare.

Or. en

Amendamentul 227
Емил Радев
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită poate fi dispusă pentru 
toate tipurile de creditori, inclusiv 
creditorii garantați și creditorii privilegiați. 
Suspendarea poate fi generală, adică 
aplicabilă tuturor creditorilor, sau 
restrânsă, adică aplicabilă unuia sau mai 
multor creditori separați, în conformitate 
cu dreptul intern.

2. Statele membre se asigură că 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită poate fi dispusă pentru 
toate tipurile de creditori, inclusiv 
creditorii garantați și creditorii privilegiați.

Or. bg

Amendamentul 228
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită poate fi dispusă pentru 
toate tipurile de creditori, inclusiv 
creditorii garantați și creditorii privilegiați. 
Suspendarea poate fi generală, adică 
aplicabilă tuturor creditorilor, sau 
restrânsă, adică aplicabilă unuia sau mai 
multor creditori separați, în conformitate 
cu dreptul intern.

2. Statele membre se asigură că 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită este dispusă pentru toate 
tipurile de creditori, inclusiv creditorii 
garantați și creditorii privilegiați. Acestea 
le pot acorda autorităților judiciare sau 
administrative posibilitatea de a nu 
acorda suspendarea provizorie a cererilor 
individuale de executare silită sau de a 
anula o suspendare a cererilor individuale 
deja acordată unui creditor individual sau 
unei categorii de creditori, la cererea 
creditorilor vizați.

Or. fr

Amendamentul 229
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită poate fi dispusă pentru 
toate tipurile de creditori, inclusiv 
creditorii garantați și creditorii 
privilegiați. Suspendarea poate fi generală, 
adică aplicabilă tuturor creditorilor, sau 
restrânsă, adică aplicabilă unuia sau mai 
multor creditori separați, în conformitate 
cu dreptul intern.

2. Statele membre se asigură că 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită poate fi obținută de către 
debitor pentru toate tipurile de creditori. 
Suspendarea poate fi generală, adică 
aplicabilă tuturor creditorilor, sau 
restrânsă, adică aplicabilă unuia sau mai 
multor creditori separați, în conformitate 
cu dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 230
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatul (2) nu se aplică în cazul 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor, mai 
puțin dacă și în măsura în care statele 
membre asigură prin alte mijloace că 
plata creanțelor de acest fel este garantată 
la un nivel de protecție cel puțin 
echivalent cu cel prevăzut în dispozițiile 
interne relevante de transpunere a 
Directivei 2008/94/CE.

3. Alineatul (2) nu se aplică în cazul 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 231
António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Alineatul (2) nu se aplică în cazul 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor, mai 
puțin dacă și în măsura în care statele 
membre asigură prin alte mijloace că 
plata creanțelor de acest fel este garantată 
la un nivel de protecție cel puțin 
echivalent cu cel prevăzut în dispozițiile 
interne relevante de transpunere a 
Directivei 2008/94/CE.

3. Alineatul (2) nu se aplică 
eventualelor drepturi la despăgubire. 
Salariile și alte prestații către angajați 
trebuie plătite cu promptitudine și 
integral.

Or. pt

Amendamentul 232
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatul (2) nu se aplică în cazul 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor, mai 
puțin dacă și în măsura în care statele 
membre asigură prin alte mijloace că plata 
creanțelor de acest fel este garantată la un
nivel de protecție cel puțin echivalent cu 
cel prevăzut în dispozițiile interne 
relevante de transpunere a Directivei 
2008/94/CE.

3. Alineatul (2) nu se aplică în cazul 
creanțelor neachitate ale lucrătorilor, mai 
puțin dacă și în măsura în care statele 
membre asigură prin alte mijloace că plata 
creanțelor de acest fel este garantată la 
același nivel.

Or. en

Amendamentul 233
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum patru luni.

4. Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum trei luni. Cu 
toate acestea, în cazul contractelor 
financiare și al acordurilor de 
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compensare, această perioadă nu 
depășește 48 de ore.

Or. en

Amendamentul 234
Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum patru luni.

4. Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum douăsprezece 
luni și prevăd o evaluare a negocierilor în 
curs o dată la patru luni.

Or. fr

Amendamentul 235
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre limitează durata
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum patru luni.

4. Durata suspendării cererilor 
individuale de executare silită se stabilește 
prin acordul părților direct implicate, ca 
fiind între două și șase luni, putând fi 
prelungită cu o perioadă identică.

Or. pt

Amendamentul 236
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum patru luni.

(4) Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum două luni.

Or. ro

Amendamentul 237
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum patru luni.

4. Statele membre limitează durata 
suspendării cererilor individuale de 
executare silită la maximum 70 de zile.

Or. en

Amendamentul 238
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin continuarea suspendării 
cererilor individuale de executare silită nu 
se prejudiciază în mod abuziv drepturile 
sau interesele vreuneia dintre părțile 
afectate.

(b) prin continuarea suspendării 
cererilor individuale de executare silită nu 
se prejudiciază în mod abuziv drepturile 
sau interesele vreuneia dintre părțile 
afectate.
Statele membre stabilesc condițiile 
speciale pe care debitorul ar trebui să le 
respecte pentru prelungirea suspendării 
sau pentru acordarea unei noi perioade 
de suspendare.

Or. en



AM\1139445RO.docx 97/159 PE613.399v02-00

RO

Amendamentul 239
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) obligația debitorului de a solicita 
insolvența în temeiul dreptului intern a 
apărut în cursul perioadei de suspendare 
a cererilor individuale de executare silită.

Or. pt

Amendamentul 240
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească douăsprezece luni.

7. Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească douăsprezece luni. O 
suspendare care depășește trei luni 
necesită acordul creditorilor privilegiați 
care sunt afectați de plan.

Or. en

Amendamentul 241
Stefano Maullu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească douăsprezece luni.

7. Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească optsprezece luni.
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Or. it

Amendamentul 242
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească douăsprezece luni.

7. Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească 100 de zile.

Or. en

Amendamentul 243
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească douăsprezece luni.

(7) Durata totală a suspendării cererilor 
individuale de executare silită, cu tot cu 
prelungiri și reînnoiri, nu poate să 
depășească șase luni.

Or. ro

Amendamentul 244
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare sau administrative pot 

(8) Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare sau administrative - în 
temeiul competențelor acordate prin 
dreptul național - pot să anuleze, total sau 



AM\1139445RO.docx 99/159 PE613.399v02-00

RO

să anuleze, total sau parțial, suspendarea 
cererilor individuale de executare silită:

parțial, suspendarea cererilor individuale 
de executare silită:

Or. ro

Amendamentul 245
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la cererea unui creditor dacă (i) 
interesul său privilegiat sau alte interese 
legate de active nu sunt protejate 
corespunzător sau dacă (ii) activele nu 
sunt necesare pentru o restructurare 
eficientă.

Or. en

Amendamentul 246
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o 
suspendare a cererilor individuale de 
executare silită, autoritatea judiciară sau 
administrativă poate decide, la cererea 
creditorilor în chestiune, să nu dispună 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită sau să anuleze 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită care a fost deja dispusă în 
privința creditorului respectiv sau a clasei 
respective de creditori.

eliminat



PE613.399v02-00 100/159 AM\1139445RO.docx

RO

Or. fr

Amendamentul 247
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate decide, la cererea creditorilor în 
chestiune, să nu dispună suspendarea 
cererilor individuale de executare silită sau 
să anuleze suspendarea cererilor 
individuale de executare silită care a fost 
deja dispusă în privința creditorului 
respectiv sau a clasei respective de 
creditori.

9. Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
sau în cazul în care nu s-au înregistrat 
progrese relevante în negocierile privind 
planul de restructurare din cauza 
comportamentului necooperant al 
debitorului, autoritatea judiciară sau 
administrativă poate decide, la cererea 
creditorilor în chestiune, să nu dispună 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită sau să anuleze suspendarea 
cererilor individuale de executare silită 
care a fost deja dispusă în privința 
creditorului respectiv sau a clasei 
respective de creditori.

Or. en

Amendamentul 248
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate decide, la cererea creditorilor în 

9. Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate, la cererea creditorilor în chestiune, 
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chestiune, să nu dispună suspendarea 
cererilor individuale de executare silită 
sau să anuleze suspendarea cererilor 
individuale de executare silită care a fost 
deja dispusă în privința creditorului 
respectiv sau a clasei respective de 
creditori.

să anuleze suspendarea cererilor 
individuale de executare silită care a fost 
deja dispusă în privința creditorului 
respectiv sau a clasei respective de 
creditori.

Or. bg

Amendamentul 249
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate decide, la cererea creditorilor în 
chestiune, să nu dispună suspendarea 
cererilor individuale de executare silită sau 
să anuleze suspendarea cererilor 
individuale de executare silită care a fost 
deja dispusă în privința creditorului 
respectiv sau a clasei respective de 
creditori.

9. Statele membre se asigură că
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate hotărî că un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită și, 
prin urmare, autoritatea judiciară sau 
administrativă poate decide, la cererea 
creditorilor în chestiune, să nu dispună 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită sau să anuleze suspendarea 
cererilor individuale de executare silită 
care a fost deja dispusă în privința 
creditorului respectiv sau a clasei 
respective de creditori.

Or. pt

Amendamentul 250
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(9) Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate decide, la cererea creditorilor în 
chestiune, să nu dispună suspendarea 
cererilor individuale de executare silită sau 
să anuleze suspendarea cererilor 
individuale de executare silită care a fost 
deja dispusă în privința creditorului 
respectiv sau a clasei respective de 
creditori.

(9) Statele membre se asigură că, în 
situația în care un creditor separat sau o 
singură clasă de creditori este sau ar fi 
prejudiciată în mod abuziv de o suspendare 
a cererilor individuale de executare silită, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
poate decide - în temeiul competențelor 
acordate prin dreptul național , la cererea 
creditorilor în chestiune, să nu dispună 
suspendarea cererilor individuale de 
executare silită sau să anuleze suspendarea 
cererilor individuale de executare silită 
care a fost deja dispusă în privința 
creditorului respectiv sau a clasei 
respective de creditori.

Or. ro

Amendamentul 251
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dacă obligația de declarare a 
insolvenței, pe care debitorul o are în 
temeiul dreptului intern, se naște în cursul 
perioadei de suspendare a cererilor 
individuale de executare silită, respectiva 
obligație se suspendă pe durata 
suspendării.

1. Dacă obligația de declarare a 
insolvenței, pe care debitorul o are în 
temeiul dreptului intern, se naște în cursul 
perioadei curente de restructurare, 
respectiva obligație se suspendă pe durata 
restructurării.

Or. en

Amendamentul 252
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Dacă există o suspendare generală 
aplicabilă tuturor creditorilor, nu pot fi 
deschise proceduri de insolvență la cererea 
unuia sau mai multor creditori.

2. Dacă există o suspendare generală 
aplicabilă tuturor creditorilor, nu pot fi 
deschise proceduri de insolvență la cererea 
unuia sau mai multor creditori, cu excepția 
lucrătorilor, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 253
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă există o suspendare generală 
aplicabilă tuturor creditorilor, nu pot fi 
deschise proceduri de insolvență la cererea 
unuia sau mai multor creditori.

2. În timpul restructurării curente 
aplicabile tuturor creditorilor nu pot fi 
deschise proceduri de insolvență la cererea 
unuia sau mai multor creditori.

Or. en

Amendamentul 254
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă există o suspendare generală 
aplicabilă tuturor creditorilor, nu pot fi 
deschise proceduri de insolvență la cererea 
unuia sau mai multor creditori.

2. Dacă există o suspendare a unei 
executări silite, nu pot fi deschise 
proceduri de insolvență la cererea niciunui 
creditor.

Or. en

Amendamentul 255
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
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Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot să deroge de la 
alineatul (1) în cazul în care debitorul nu 
mai dispune de lichidități și, prin urmare, 
nu mai are capacitatea de a-și achita 
datoriile care ajung la scadență în cursul 
perioadei de suspendare. În acest caz, 
statele membre se asigură că procedurile de 
restructurare nu încetează automat și că, 
atunci când examinează perspectivele de 
încheiere a unui acord cu privire la un plan 
de restructurare reușit în perioada 
suspendării, autoritatea judiciară sau 
administrativă poate să decidă amânarea 
deschiderii procedurii de insolvență și 
menținerea beneficiului suspendării 
cererilor individuale de executare silită.

3. Statele membre pot să deroge de la 
alineatul (1) în cazul în care debitorul nu 
mai dispune de lichidități și, prin urmare, 
nu mai are capacitatea de a-și achita 
datoriile care ajung la scadență în cursul 
perioadei de suspendare. În acest caz, 
statele membre se asigură că procedurile de 
restructurare nu încetează automat și că, 
atunci când examinează perspectivele de 
încheiere a unui acord cu privire la un plan 
de restructurare sau un plan de transfer al 
activității viabile reușit în perioada 
suspendării, autoritatea judiciară sau 
administrativă poate să decidă amânarea 
deschiderii procedurii de insolvență și 
menținerea beneficiului suspendării 
cererilor individuale de executare silită.

Or. en

Amendamentul 256
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, pe 
durata suspendării, creditorii cărora li se 
aplică suspendarea nu refuză execuția 
contractelor cu titlu executoriu, nu 
reziliază, nu accelerează și nu modifică în 
alt fel aceste contracte în detrimentul 
debitorului pentru datoriile care s-au născut 
înaintea suspendării. Statele membre pot 
limita aplicarea prezentei dispoziții la 
contractele esențiale care sunt necesare 
pentru continuarea activității curente.

4. Fără a aduce atingere legislației 
specifice, cum ar fi Directiva 2002/47/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului privind contractele de 
garanție financiară, statele membre se 
asigură că, pe durata suspendării, creditorii 
neprivilegiați cărora li se aplică 
suspendarea nu refuză execuția 
contractelor cu titlu executoriu și a 
contractelor esențiale care sunt necesare 
pentru continuarea activității curente, nu 
le reziliază, nu le accelerează și nu le
modifică în alt fel în detrimentul 
debitorului, pentru datoriile care s-au 
născut înaintea suspendării, cu condiția ca 
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debitorul să se conformeze cu obligațiile
care îi revin în temeiul contractelor 
respective.

Or. en

Amendamentul 257
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, pe 
durata suspendării, creditorii cărora li se 
aplică suspendarea nu refuză execuția 
contractelor cu titlu executoriu, nu 
reziliază, nu accelerează și nu modifică în 
alt fel aceste contracte în detrimentul 
debitorului pentru datoriile care s-au născut 
înaintea suspendării. Statele membre pot 
limita aplicarea prezentei dispoziții la 
contractele esențiale care sunt necesare 
pentru continuarea activității curente.

4. Statele membre se asigură că, pe 
durata suspendării, creditorii cărora li se 
aplică suspendarea nu refuză execuția 
contractelor cu titlu executoriu, nu 
reziliază, nu accelerează și nu modifică în 
alt fel aceste contracte în detrimentul 
debitorului pentru datoriile care s-au născut 
înaintea suspendării, cu condiția ca 
debitorul să se conformeze în continuare 
cu obligațiile care îi revin în temeiul 
contractelor respective. Statele membre 
pot limita aplicarea prezentei dispoziții la 
contractele esențiale care sunt necesare 
pentru continuarea activității curente.

Or. en

Amendamentul 258
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, pe 
durata suspendării, creditorii cărora li se 
aplică suspendarea nu refuză execuția 
contractelor cu titlu executoriu, nu 
reziliază, nu accelerează și nu modifică în 
alt fel aceste contracte în detrimentul 

4. Statele membre se asigură că, pe 
durata suspendării, creditorii cărora li se 
aplică suspendarea nu refuză execuția 
contractelor cu titlu executoriu, nu 
reziliază, nu accelerează și nu modifică în 
alt fel aceste contracte în detrimentul 
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debitorului pentru datoriile care s-au 
născut înaintea suspendării. Statele 
membre pot limita aplicarea prezentei 
dispoziții la contractele esențiale care sunt 
necesare pentru continuarea activității 
curente.

debitorului, în ceea ce privește datoriile 
care s-au născut înaintea suspendării. 
Statele membre pot limita aplicarea 
prezentei dispoziții la contractele esențiale 
care sunt necesare pentru continuarea 
activității curente.

Or. pt

Amendamentul 259
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
creditorii nu refuză execuția contractelor 
cu titlu executoriu, nu reziliază, nu 
accelerează și nu modifică în alt fel aceste 
contracte în detrimentul debitorului în 
virtutea unei clauze contractuale care 
conține astfel de măsuri numai pe motivul 
intrării debitorului în negocieri de 
restructurare, al unei cereri de 
suspendare a cererilor individuale de 
executare silită, al dispunerii suspendării 
sau al altui eveniment similar legat de 
suspendare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 260
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
creditorii nu refuză execuția contractelor cu 
titlu executoriu, nu reziliază, nu 
accelerează și nu modifică în alt fel aceste 

(5) Statele membre se asigură că 
creditorii nu refuză execuția contractelor cu 
titlu executoriu, nu reziliază, nu 
accelerează și nu modifică în alt fel aceste 
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contracte în detrimentul debitorului în 
virtutea unei clauze contractuale care 
conține astfel de măsuri numai pe motivul 
intrării debitorului în negocieri de 
restructurare, al unei cereri de suspendare a 
cererilor individuale de executare silită, al 
dispunerii suspendării sau al altui 
eveniment similar legat de suspendare.

contracte în detrimentul debitorului în 
virtutea unei clauze contractuale care 
conține astfel de măsuri numai pe motivul 
intrării debitorului în negocieri de 
restructurare, al unei cereri de suspendare a 
cererilor individuale de executare silită, al 
dispunerii suspendării sau al altui 
eveniment similar legat de suspendare, cu 
excepția cazului în care sunt afectați de 
suspendare și pot prezenta dovezi că ar 
avea de suferit daune importante.

Or. de

Amendamentul 261
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că 
nimic nu împiedică debitorul să plătească, 
în cursul normal al activității, creanțele 
aparținând și datorate creditorilor 
neafectați și creanțele aparținând 
creditorilor afectați care se nasc după 
dispunerea suspendării și care continuă 
să se nască pe toată durata suspendării.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 262
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că nimic 
nu împiedică debitorul să plătească, în 
cursul normal al activității, creanțele 
aparținând și datorate creditorilor 

6. Statele membre se asigură că nimic 
nu împiedică debitorul să plătească, în 
cursul normal al activității, creanțele 
aparținând și datorate creditorilor 
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neafectați și creanțele aparținând 
creditorilor afectați care se nasc după 
dispunerea suspendării și care continuă 
să se nască pe toată durata suspendării.

neafectați și creanțele aparținând 
creditorilor afectați care se nasc în orice 
moment pe toată durata suspendării.

Or. pt

Amendamentul 263
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Statele membre se asigură că 
aspectele acoperite de alineatele 1-7 de la 
prezentul articol nu aduc atingere 
dreptului lucrătorilor la negocieri 
colective și dreptului la acțiuni colective, 
inclusiv dreptul la grevă.

Or. en

Amendamentul 264
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd că planurile 
de restructurare depuse la autoritatea 
judiciară sau administrativă spre 
confirmare trebuie să conțină cel puțin 
următoarele informații:

1. Statele membre prevăd ca planurile 
de restructurare depuse să fie confirmate 
de către autoritatea judiciară sau 
administrativă și garantează că planurile 
sunt aduse, spre evaluare, la cunoștința 
reprezentanților angajaților sau, în cazul 
în care nu au reprezentant, chiar a 
angajaților debitorului, pentru ca aceștia 
să se pronunțe. Planurile de restructurare
trebuie să conțină cel puțin următoarele 
informații:

Or. pt
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Amendamentul 265
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd că planurile 
de restructurare depuse la autoritatea 
judiciară sau administrativă spre 
confirmare trebuie să conțină cel puțin 
următoarele informații:

1. Statele membre prevăd că planurile 
de restructurare depuse la autoritatea 
judiciară sau administrativă spre 
confirmare trebuie să conțină cel puțin 
următoarele informații și se asigură că 
aceste informații fac obiectul informării și 
consultării cu reprezentanții lucrătorilor, 
iar în cazul în care nu există reprezentanți 
ai lucrătorilor, direct cu lucrătorii:

Or. en

Amendamentul 266
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dacă este cazul, identitatea 
practicianului în domeniul restructurării

Or. ro

Amendamentul 267
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o estimare a valorii curente a 
debitorului sau a întreprinderii debitorului, 
precum și o expunere a cauzelor și 

(b) o estimare a valorii curente a 
debitorului sau a întreprinderii debitorului, 
precum și o expunere a cauzelor și 
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dimensiunii dificultăților financiare ale 
debitorului;

dimensiunii dificultăților financiare ale 
debitorului, inclusiv o descriere a tuturor 
activelor, pasivelor și localizarea acestora, 
precum și o evaluare a obligațiilor 
financiare conexe și a fluxurilor 
financiare dintre societățile-mamă și 
filialele acestora, cu scopul de a evalua 
capacitatea financiară a grupului 
economic al debitorului atunci când poate 
fi invocată responsabilitatea comună.

Or. en

Amendamentul 268
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o estimare a valorii curente a 
debitorului sau a întreprinderii debitorului, 
precum și o expunere a cauzelor și 
dimensiunii dificultăților financiare ale 
debitorului;

(b) o estimare a valorii curente a 
debitorului sau a întreprinderii debitorului, 
precum și o expunere a cauzelor și 
dimensiunii dificultăților financiare ale 
debitorului, inclusiv o descriere a 
activelor, a pasivelor și localizarea 
acestora; aceasta include și o evaluare a 
obligațiilor financiare conexe și a 
fluxurilor financiare cu activitățile 
societăților-mamă și ale filialelor pentru a 
estima capacitatea financiară a grupului 
economic al debitorului atunci când poate 
fi invocată o responsabilitate comună;

Or. en

Amendamentul 269
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) o estimare a valorii curente a 
debitorului sau a întreprinderii debitorului, 
precum și o expunere a cauzelor și 
dimensiunii dificultăților financiare ale 
debitorului;

(b) o estimare a valorii curente a 
debitorului sau a întreprinderii debitorului, 
precum și o evaluare a valorii de lichidare 
a debitorului sau a întreprinderii acestuia, 
toate elaborate de un expert judiciar, și 
expunere argumentată a cauzelor și 
dimensiunii dificultăților financiare ale 
debitorului;

Or. en

Amendamentul 270
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clasele în care au fost grupate 
părțile afectate în scopul adoptării planului, 
alături de logica acestei împărțiri și 
informații cu privire la valorile respective 
ale creditorilor și ale membrilor fiecărei 
clase;

(d) clasele în care, în temeiul 
legislației naționale, pe baza unor criterii 
obiective și transparente, au fost grupate 
părțile afectate în scopul adoptării planului, 
alături de logica acestei împărțiri și 
informații cu privire la valorile respective 
ale creditorilor și ale membrilor fiecărei 
clase;

Or. ro

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera f – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) toate aspectele organizatorice și 
posibilele consecințe asupra nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă, care decurg 
din planul de restructurare, inclusiv 
impactul asupra filialelor și a 
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subcontractanților, asupra condițiilor de 
muncă și a remunerării lucrătorilor;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera f – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) dovezi că un impact negativ nu va 
afecta fondurile de pensii ocupaționale și 
regimurile actuale de pensie pentru 
lucrătorii activi sau deja pensionați;

Or. en

Amendamentul 273
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera f – punctul iiic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiic) eventuale posibilități de vânzare a 
activității;

Or. en

Amendamentul 274
António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) un aviz sau o expunere de motive 
din partea persoanei responsabile cu 

(g) un aviz sau o expunere de motive 
din partea persoanei responsabile cu 
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propunerea planului de restructurare, în 
care se explică de ce întreprinderea este 
viabilă și în ce mod punerea în aplicare a 
planului propus va permite probabil 
debitorului să evite insolvența și să revină 
la viabilitate pe termen lung și în care se 
precizează eventualele condiții prealabile 
necesare pentru reușita planului respectiv.

propunerea planului de restructurare, în 
care se explică de ce întreprinderea este 
viabilă și în ce mod punerea în aplicare a 
planului propus va permite probabil 
debitorului să evite insolvența și să revină 
la viabilitate pe termen lung și în care se 
precizează eventualele condiții prealabile 
necesare pentru reușita planului respectiv. 
Statele membre pot să prevadă 
posibilitatea de a solicita validarea unui 
astfel de aviz sau a unei astfel de expuneri 
de motive de către un expert extern, 
precum un administrator sau un 
practician în insolvență.

Or. pt

Amendamentul 275
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) un aviz sau o expunere de motive 
din partea persoanei responsabile cu 
propunerea planului de restructurare, în 
care se explică de ce întreprinderea este 
viabilă și în ce mod punerea în aplicare a 
planului propus va permite probabil 
debitorului să evite insolvența și să revină 
la viabilitate pe termen lung și în care se 
precizează eventualele condiții prealabile 
necesare pentru reușita planului respectiv.

(g) un aviz sau o expunere de motive 
din partea persoanei responsabile cu 
propunerea planului de restructurare, în 
care se explică de ce întreprinderea este 
viabilă și în ce mod punerea în aplicare a 
planului propus va permite probabil 
debitorului să evite insolvența și să revină 
la viabilitate pe termen lung și în care se 
precizează eventualele condiții prealabile 
necesare pentru reușita planului respectiv. 
Un astfel de aviz sau o astfel de expunere 
de motive fac obiectul validării de către 
un expert extern.

Or. en

Amendamentul 276
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
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Articolul 8 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) un aviz sau o expunere de motive 
din partea persoanei responsabile cu 
propunerea planului de restructurare, în 
care se explică de ce întreprinderea este 
viabilă și în ce mod punerea în aplicare a 
planului propus va permite probabil 
debitorului să evite insolvența și să revină 
la viabilitate pe termen lung și în care se 
precizează eventualele condiții prealabile 
necesare pentru reușita planului respectiv.

(g) un aviz sau o expunere de motive 
din partea persoanei responsabile cu 
propunerea planului de restructurare, 
desemnată de fiecare stat membru, în care 
se explică de ce întreprinderea este viabilă 
și în ce mod punerea în aplicare a planului 
propus va permite probabil debitorului să 
evite insolvența și să revină la viabilitate pe 
termen lung și în care se precizează 
eventualele condiții prealabile necesare 
pentru reușita planului respectiv.

Or. en

Amendamentul 277
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Creanțele sau alte drepturi ale 
lucrătorilor sunt tratate ținând seama de 
faptul că orice creanțe financiare ale 
lucrătorilor au prioritate deplină.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre stabilesc condițiile 
în care creditorii și lucrătorii au dreptul 
să propună un plan alternativ de 
restructurare.
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Or. en

Amendamentul 279
António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre se asigură că 
drepturile și creanțele angajaților nu sunt 
afectate de planurile de restructurare și că 
fondurile sau sistemele de pensii 
ocupaționale rămân intacte, nefăcând 
parte din patrimoniul întreprinderii vizat 
de planurile de restructurare.

Or. pt

Amendamentul 280
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre veghează ca 
drepturile salariale și orice fel de drepturi 
ale lucrătorilor să nu fie afectate de 
planurile de restructurare, fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (3) din 
prezenta directive.

Or. ro

Amendamentul 281
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toți 
creditorii afectați au dreptul de vot asupra 
adoptării unui plan de restructurare. Statele 
membre pot să acorde dreptul de vot și 
deținătorilor de titluri de capital care sunt 
afectați, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2).

(1) Statele membre se asigură că toți 
creditorii afectați au dreptul de vot asupra 
adoptării unui plan de restructurare. Statele 
membre pot să acorde dreptul de vot și 
deținătorilor de titluri de capital care sunt 
afectați, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2), garantându-se aplicarea
criteriului respectării intereselor 
creditorilor, prevăzut la articolul 2 
alineatul (9).

Or. ro

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

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că toți 
creditorii afectați au dreptul de vot asupra 
adoptării unui plan de restructurare. Statele 
membre pot să acorde dreptul de vot și 
deținătorilor de titluri de capital care sunt 
afectați, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2).

1. Statele membre se asigură că toți 
creditorii afectați au dreptul de vot asupra 
adoptării unui plan de restructurare, după 
ce au fost pe deplin informați cu privire la 
procedură și la eventualele sale 
consecințe. Statele membre pot să acorde 
dreptul de vot și deținătorilor de titluri de 
capital care sunt afectați, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 283
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că toți 
creditorii afectați au dreptul de vot asupra 

1. Statele membre se asigură că toți 
creditorii afectați, inclusiv lucrătorii, au 
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adoptării unui plan de restructurare. Statele 
membre pot să acorde dreptul de vot și 
deținătorilor de titluri de capital care sunt 
afectați, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2).

dreptul de vot asupra adoptării unui plan de 
restructurare. Statele membre pot să acorde 
dreptul de vot și deținătorilor de titluri de 
capital care sunt afectați, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 284
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reprezentanții lucrătorilor ar 
trebui să fie informați corespunzător în 
legătură cu conținutul și etapele planului 
de restructurare înainte de adoptarea 
acestuia, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și dreptul național.

Or. ro

Amendamentul 285
António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase în 
temeiul legislației naționale. Împărțirea în 
clase se realizează astfel încât fiecare clasă 
să cuprindă creanțe sau interese cu drepturi 
care sunt suficient de similare pentru a 
justifica considerarea membrilor unei clase 
drept un grup omogen cu comunitate de 
interese. Cerința minimă este ca creanțele 
garantate și creanțele negarantate să fie 
tratate în clase separate atunci când se 
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restructurare. Statele membre pot să 
prevadă, de asemenea, ca lucrătorii să fie 
tratați într-o clasă separată proprie.

adoptă un plan de restructurare. Statele 
membre prevăd, de asemenea, ca angajații 
și acționarii să fie tratați în clase separate 
proprii, în calitate de creditori privilegiați, 
chiar și în ceea ce privește orice datorii 
către stat. Reprezentanții angajaților sunt 
informați și consultați, pot propune soluții 
alternative care să garanteze menținerea 
locurilor de muncă și pot solicita 
intervenția unui expert extern care să 
prezinte propuneri alternative, care să 
beneficieze de același statut și să fie avute 
în vedere la fel ca orice alt plan sau 
propunere.

Or. pt

Amendamentul 286
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Statele membre pot să 
prevadă, de asemenea, ca lucrătorii să fie 
tratați într-o clasă separată proprie.

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Toți creditorii unui debitor 
dintr-o singură clasă au drepturi egale în 
raport cu planul de restructurare. Statele 
membre pot să prevadă, de asemenea, ca 
lucrătorii să fie tratați într-o clasă separată 
proprie.

Or. bg



AM\1139445RO.docx 119/159 PE613.399v02-00

RO

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

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Statele membre pot să 
prevadă, de asemenea, ca lucrătorii să fie 
tratați într-o clasă separată proprie.

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Statele membre prevăd, de 
asemenea, ca lucrătorii să fie tratați într-o 
clasă separată proprie și se asigură că 
aceasta beneficiază de drepturi 
preferențiale.

Or. en

Amendamentul 288
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
părțile afectate sunt tratate în clase separate 
care reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel 
încât fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și
creanțele negarantate să fie tratate în clase 

2. Statele membre pot să prevadă că 
părțile afectate sunt tratate în clase separate 
care reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se poate realiza astfel 
încât fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Dacă 
sunt afectate de un plan de restructurare,
creanțele garantate pot fi tratate într-o 
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separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Statele membre pot să 
prevadă, de asemenea, ca lucrătorii să fie 
tratați într-o clasă separată proprie.

clasă separată atunci când se adoptă un 
plan de restructurare. Statele membre pot 
să prevadă, de asemenea, ca lucrătorii să 
fie tratați într-o clasă separată proprie.

Or. en

Amendamentul 289
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Statele membre pot să 
prevadă, de asemenea, ca lucrătorii să fie 
tratați într-o clasă separată proprie.

2. Statele membre se asigură că părțile 
afectate sunt tratate în clase separate care 
reflectă criteriile de împărțire în clase. 
Împărțirea în clase se realizează astfel încât 
fiecare clasă să cuprindă creanțe sau 
interese cu drepturi care sunt suficient de 
similare pentru a justifica considerarea 
membrilor unei clase drept un grup 
omogen cu comunitate de interese. Cerința 
minimă este ca creanțele garantate și 
creanțele negarantate să fie tratate în clase 
separate atunci când se adoptă un plan de 
restructurare. Statele membre prevăd, de 
asemenea, ca lucrătorii să fie tratați într-o 
clasă separată proprie.

Or. en

Amendamentul 290
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Reprezentanții lucrătorilor trebuie 
informați și consultați. Aceștia au dreptul 
să propună planuri alternative pentru a 
proteja locurile de muncă. De asemenea, 
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aceștia au dreptul să solicite expertiză 
externă pentru a elabora planuri 
alternative sau contrapropuneri. Acestor 
planuri li se acordă același statut și sunt 
examinate ca orice alt plan sau 
propunere.

Or. en

Amendamentul 291
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Planurile de restructurare nu pot 
avea un impact negativ asupra fondurilor 
și sistemelor de pensii ocupaționale.

Or. en

Amendamentul 292
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se consideră că planul de 
restructurare este adoptat de părțile afectate 
dacă se obține majoritatea, ca cuantum al 
creanțelor și intereselor părților respective, 
în fiecare clasă. Statele membre stabilesc 
majoritățile necesare pentru adoptarea unui 
plan de restructurare, care nu trebuie să 
depășească în niciun caz 75 % din 
cuantumul creanțelor și intereselor din 
fiecare clasă.

4. Se consideră că planul de 
restructurare este adoptat de părțile afectate 
dacă se obține majoritatea, ca cuantum al 
creanțelor și intereselor părților respective, 
în fiecare clasă. Statele membre stabilesc 
majoritățile necesare pentru adoptarea unui 
plan de restructurare, care nu trebuie să 
depășească în niciun caz 75 %, respectiv 
80 % în cazul creditorilor garantați, din 
cuantumul creanțelor și intereselor din 
fiecare clasă.

Or. en
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Amendamentul 293
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care planul include decizii care 
pot să aducă modificări importante în 
organizarea muncii sau în relațiile 
contractuale, lucrătorii care sunt afectați 
de planul de restructurare au dreptul să 
voteze asupra lui și că aprobarea lor este 
obligatorie pentru confirmarea planului.

Or. en

Amendamentul 294
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care nu se obține 
majoritatea necesară în una sau mai multe 
clase disidente de votanți, planul poate fi 
totuși confirmat dacă respectă cerințele 
pentru impunerea unui plan de 
restructurare în ciuda disidenței creditorilor 
din mai multe clase, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 11.

6. În cazul în care nu se obține 
majoritatea necesară în una sau mai multe 
clase disidente de votanți, planul poate fi 
totuși confirmat dacă respectă cerințele 
pentru impunerea unui plan de 
restructurare în ciuda disidenței creditorilor 
din mai multe clase, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 11. Cu toate acestea, 
în cazul în care există convenții colective, 
acestea sunt respectate, inclusiv 
rezultatele negocierilor colective.

Or. en

Amendamentul 295
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre în care este parțial 
sau total exclus ca credite ale unor entități 
de stat să fie afectate de planurile de 
restructurare, se asigură că aceste credite 
formează o clasă separată, care trebuie 
tratată separat și că aceste entități de stat 
nu au drepturi de vot pentru aprobarea 
planului de restructurare.

Or. en

Amendamentul 296
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre garantează că, în 
cazul în care alți creditori nu cooperează, 
planul de restructurare al lucrătorilor 
poate fi prezentat administrației sau 
instanței competente și adoptat fără 
consimțământul creditorilor necooperanți.

Or. en

Amendamentul 297
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
următoarele planuri de restructurare pot să 
devină obligatorii pentru părți numai dacă 

1. Statele membre se asigură că 
planurile de restructurare care afectează 
interesele părților afectate disidente pot să 
devină obligatorii pentru părți numai dacă 
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sunt confirmate de o autoritate judiciară 
sau administrativă:

sunt confirmate de o autoritate judiciară 
sau administrativă.

Or. en

Amendamentul 298
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planurile de restructurare care 
afectează interesele părților afectate 
disidente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 299
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) planurile de restructurare care 
prevăd finanțări noi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) planurile de restructurare care 
implică pierderea a peste 10 de locuri de 
muncă;
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Or. en

Amendamentul 301
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) planurile de restructurare care fac 
obiectul unor propuneri alternative din 
partea clasei lucrătorilor sau a altor 
creditori;

Or. en

Amendamentul 302
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) toate eventualele finanțări noi sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a 
planului de restructurare și niciuna dintre 
ele nu prejudiciază în mod abuziv 
interesele creditorilor.

(c) toate eventualele finanțări noi sunt 
necesare și proporționale pentru punerea 
în aplicare a planului de restructurare

Or. ro

Amendamentul 303
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) că antreprenorii și directorii nu 
fac abuz de dispozițiile prezentei directive 
prin intermediul unor „insolvențe tactice” 
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în scopul de a eluda sau de a submina 
drepturile creditorilor, lucrătorilor și ale 
altor părți interesate și responsabilitățile 
care le revin față de statul membru 
relevant (sau statele membre, după caz).

Or. en

Amendamentul 304
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reprezentanții lucrătorilor au fost 
informați și consultați.

Or. en

Amendamentul 305
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) planurile de restructurare nu au 
ca efect comiterea unei fraude în 
prejudiciul creditorilor, al lucrătorilor, al 
unei alte părți interesate sau a statului 
membru relevant.

Or. en

Amendamentul 306
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare sau administrative pot 
să refuze confirmarea planului de 
restructurare, dacă acesta nu are 
perspective rezonabile de prevenire a 
insolvenței debitorului și de asigurare a 
viabilității întreprinderii.

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare sau administrative 
refuză confirmarea planului de 
restructurare, dacă acesta nu are 
perspective rezonabile de prevenire a 
insolvenței debitorului și de asigurare a 
viabilității întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 307
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un 
plan de restructurare care nu este aprobat 
de fiecare clasă de părți afectate poate să 
fie confirmat de către o autoritate judiciară 
sau administrativă la propunerea unui 
debitor sau a unui creditor care are acordul 
debitorului și să devină obligatoriu pentru 
una sau mai multe clase disidente, dacă:

(1) Statele membre se asigură că un 
plan de restructurare care nu este aprobat 
de fiecare clasă de părți afectate poate să 
fie confirmat de către o autoritate judiciară 
sau administrativă la propunerea unui 
debitor sau, dacă este prevăzut acest 
aspect în legislația națională, a unui 
creditor care are acordul debitorului și să 
devină obligatoriu pentru una sau mai 
multe clase disidente, dacă:

Or. ro

Amendamentul 308
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 10 alineatul (2);

(a) îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul10 alineatul (2), garantând, 
deopotrivă, respectarea tuturor cerințelor 
reglementate în dreptul național
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Or. ro

Amendamentul 309
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a fost aprobat de cel puțin o clasă
de creditori afectați, cu excepția unei clase
de deținători de titluri de capital și a 
oricărei alte clase care, în cazul unei 
evaluări a întreprinderii, nu ar primi nicio 
plată și nicio altă formă de retribuție dacă 
s-ar aplica ordinea normală a priorităților 
de lichidare;

(b) a fost aprobat de majoritatea
claselor de creditori afectați, în care nu 
există nicio clasă de deținători de titluri de 
capital și nici vreo altă clasă care, în cazul 
unei evaluări a întreprinderii, nu ar primi 
nicio plată și nicio altă formă de retribuție 
dacă s-ar aplica ordinea normală a 
priorităților de lichidare.

Or. ro

Amendamentul 310
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a fost aprobat de cel puțin o clasă
de creditori afectați, cu excepția unei clase
de deținători de titluri de capital și a 
oricărei alte clase care, în cazul unei
evaluări a întreprinderii, nu ar primi nicio
plată și nicio altă formă de retribuție dacă 
s-ar aplica ordinea normală a priorităților 
de lichidare;

(b) a fost aprobat de acele clase de 
creditori afectați reprezentând majoritatea 
sumei de creanțe, care s-ar bucura de 
orice plată sau altă formă de retribuție dacă 
s-ar aplica ordinea normală a priorităților 
de lichidare.

Or. en

Amendamentul 311
Daniel Buda

Propunere de directivă
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Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot modifica 
numărul minim de clase afectate care este 
necesar pentru aprobarea planului și este 
prevăzut la alineatul (1) litera (b).

(2) Statele membre pot modifica 
numărul minim de clase afectate care este 
necesar pentru aprobarea planului și este 
prevăzut la alineatul (1) litera (b), atât timp 
cât numărul minim respectiv reprezintă 
majoritatea claselor.”

Or. ro

Amendamentul 312
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, 
atunci când există probabilitatea 
insolvenței, acționarii și alți deținători de 
titluri de capital cu interese în 
întreprinderea debitorului nu previn în mod 
nejustificat adoptarea sau punerea în 
aplicare a unui plan de restructurare prin 
care s-ar restabili viabilitatea întreprinderii.

1. Statele membre se asigură că, 
atunci când există probabilitatea 
insolvenței, acționarii și alți deținători de 
titluri de capital cu interese în 
întreprinderea debitorului nu previn sau 
creează în mod nejustificat adoptarea sau 
punerea în aplicare a unui plan de 
restructurare prin care s-ar restabili 
viabilitatea întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 313
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a 

Lucrătorii

Statele membre se asigură că drepturile 
lucrătorilor, inclusiv drepturile prevăzute 
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în prezenta directivă, nu sunt compromise 
de procesul de restructurare și că există o 
supraveghere independentă a respectării 
dispozițiilor relevante din legislațiile 
naționale și europeană. Aceste drepturi 
includ, în special:

1. dreptul la negocieri și la acțiuni 
sindicale colective; precum și

2. dreptul la informare și consultare, 
incluzând în special accesul la informații 
privind orice procedură care ar putea 
avea un impact asupra ocupării forței de 
muncă și/sau asupra capacității 
lucrătorilor de a-și recupera salariile și 
orice plăți viitoare, inclusiv pensiile 
ocupaționale.

Statele membre se asigură, de asemenea, 
că lucrătorii sunt tratați întotdeauna ca o 
clasă de creditori preferențială și 
garantată.

Or. en

Amendamentul 314
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Determinarea valorii de către autoritatea 
judiciară sau administrativă

Determinarea valorii de către autoritățile 
competente din statele membre

Or. ro

Amendamentul 315
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) În cazul în care planul de 
restructurare este contestat pe motivul unei 
presupuse neîndepliniri a criteriului 
respectării intereselor creditorilor, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
determină valoarea de lichidare.

(1) În cazul în care planul de 
restructurare este contestat pe motivul unei 
presupuse neîndepliniri a criteriului 
respectării intereselor creditorilor, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
verifică legalitatea acestuia, iar 
autoritățile competente din statele 
membre determină valoarea de lichidare.

Or. ro

Amendamentul 316
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care planul de 
restructurare este contestat pe motivul unei 
presupuse neîndepliniri a criteriului 
respectării intereselor creditorilor, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
determină valoarea de lichidare.

1. În cazul în care planul de 
restructurare este contestat pe motivul unei 
presupuse neîndepliniri a criteriului 
respectării intereselor creditorilor, 
autoritatea judiciară sau administrativă 
determină valoarea alternativă.

Or. en

Amendamentul 317
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea de întreprindere este 
determinată de către autoritatea judiciară 
sau administrativă pe baza valorii 
întreprinderii ca întreprindere în activitate 
în următoarele cazuri:

2. Valoarea de întreprindere este 
determinată de către autoritatea judiciară 
sau administrativă pe baza valorii 
întreprinderii ca întreprindere în activitate 
atunci când planul de restructurare este 
contestat în restul cazurilor.

Or. en
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Amendamentul 318
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea de întreprindere este 
determinată de către autoritatea judiciară 
sau administrativă pe baza valorii 
întreprinderii ca întreprindere în activitate 
în următoarele cazuri:

(2) Valoarea de întreprindere este 
determinată de către autoritățile 
competente din statele membre, pe baza 
valorii întreprinderii ca întreprindere în 
activitate în următoarele cazuri:

Or. ro

Amendamentul 319
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) când pentru adoptarea planului de 
restructurare este necesar să se recurgă la 
impunerea planului de restructurare în 
ciuda disidenței creditorilor din mai multe 
clase;

eliminat

Or. en

Amendamentul 320
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) când planul de restructurare este 
contestat pe motivul unei presupuse 

eliminat
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nerespectări a regulii de prioritate 
absolută.

Or. en

Amendamentul 321
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că sunt 
numiți experți calificați în mod 
corespunzător care asistă autoritățile 
judiciare sau administrative, când este 
necesar și indicat, la determinarea valorii, 
inclusiv în cazul în care creditorul contestă 
valoarea garanției.

(3) Statele membre se asigură că sunt 
numiți experți calificați în mod 
corespunzător care asistă autoritățile 
competente la determinarea valorii, 
inclusiv în cazul în care creditorul contestă 
valoarea garanției.

Or. ro

Amendamentul 322
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2а. Termenul încetează să curgă din 
momentul adoptării planului de 
restructurare până la încetarea acestuia, 
în ceea ce privește creanțele datorate de 
debitor creditorilor care participă la 
adoptarea planului.

Or. bg

Amendamentul 323
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pot să excludă 
creditorii garantați de la efectele unui 
plan de restructurare.

Or. en

Amendamentul 324
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
împotriva deciziei prin care planul de 
restructurare este confirmat de o autoritate 
judiciară se poate introduce o cale de atac 
la autoritatea judiciară superioară și că 
împotriva deciziei prin care planul de 
restructurare este confirmat de o autoritate 
administrativă se poate introduce o cale de 
atac la o autoritate judiciară.

1. Statele membre se asigură că 
împotriva deciziei prin care planul de 
restructurare este confirmat de o autoritate 
judiciară se poate introduce o contestație 
sau o cale de atac la autoritatea judiciară
de același nivel sau superioară și că 
împotriva deciziei prin care planul de 
restructurare este confirmat de o autoritate 
administrativă se poate introduce o cale de 
atac la o autoritate judiciară.

Or. en

Amendamentul 325
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Căile de atac se soluționează în 
procedură accelerată.

2. Contestațiile și căile de atac se 
soluționează în procedură accelerată.

Or. en
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Amendamentul 326
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să confirme planul și să acorde 
creditorilor disidenți compensații bănești 
plătibile de către debitor sau de către 
creditorii care au votat pentru plan.

eliminat

Or. en

Amendamentul 327
Sergio Gaetano Cofferati, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să confirme planul și să acorde 
creditorilor disidenți compensații bănești 
plătibile de către debitor sau de către 
creditorii care au votat pentru plan.

(b) să confirme planul și să acorde 
creditorilor disidenți compensații bănești 
plătibile de către debitor sau de către 
creditorii care au votat pentru plan, cu 
excepția clasei lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 328
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
finanțările noi și finanțările intermediare 
sunt încurajate și protejate în mod 
adecvat. În mod concret, finanțările noi și 
finanțările intermediare nu pot să fie 

1. Statele membre urmăresc să 
încurajeze și să protejeze în mod adecvat 
că finanțările noi și finanțările 
intermediare. În mod concret, finanțările 
noi și finanțările intermediare nu pot să fie 
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declarate nule, anulabile sau neexecutabile 
pe motivul că ar fi în detrimentul masei 
credale în contextul unor proceduri de 
insolvență ulterioare, cu excepția cazului în 
care tranzacțiile de acest fel au fost 
efectuate în mod fraudulent sau cu rea-
credință.

declarate nule, anulabile sau neexecutabile 
pe motivul că ar fi în detrimentul masei 
credale în contextul unor proceduri de 
insolvență ulterioare, cu excepția cazului în 
care tranzacțiile de acest fel au fost 
efectuate în mod fraudulent sau cu rea-
credință.

Or. en

Amendamentul 329
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot să le acorde 
persoanelor care oferă finanțări noi sau 
intermediare dreptul ca, în contextul unor 
proceduri de insolvență ulterioare, să aibă 
prioritate la plată față de alți creditori 
care ar avea, altfel, creanțe superioare 
sau egale în bani sau active. În aceste 
cazuri, statele membre prevăd că 
finanțările noi și finanțările intermediare au 
un rang de prioritate superior cel puțin 
creanțelor creditorilor negarantați obișnuiți.

2. Statele membre pot să prevadă că 
finanțările noi și finanțările intermediare au 
un rang de prioritate superior creanțelor 
creditorilor negarantați obișnuiți, dar 
niciodată superior creanțelor clasei 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 330
Stefano Maullu

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot să le acorde 
persoanelor care oferă finanțări noi sau 
intermediare dreptul ca, în contextul unor 
proceduri de insolvență ulterioare, să aibă 
prioritate la plată față de alți creditori care 

2. Statele membre trebuie să le acorde 
persoanelor care oferă finanțări noi sau 
intermediare dreptul ca, în contextul unor 
proceduri de insolvență ulterioare, să aibă 
prioritate la plată față de alți creditori care 
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ar avea, altfel, creanțe superioare sau egale 
în bani sau active. În aceste cazuri, statele 
membre prevăd că finanțările noi și 
finanțările intermediare au un rang de 
prioritate superior cel puțin creanțelor 
creditorilor negarantați obișnuiți.

ar avea, altfel, creanțe superioare sau egale 
în bani sau active. În aceste cazuri, statele 
membre prevăd că finanțările noi și 
finanțările intermediare au un rang de 
prioritate superior cel puțin creanțelor 
creditorilor negarantați obișnuiți.

Or. it

Amendamentul 331
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Edouard Martin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Persoanele care oferă finanțări 
noi sau intermediare într-un proces de 
restructurare sunt scutite de răspunderea 
civilă, administrativă și penală în 
contextul insolvenței ulterioare a 
debitorului, cu excepția cazului în care 
finanțările de acest fel au fost acordate în 
mod fraudulent sau cu rea-credință.

eliminat

Or. en

Amendamentul 332
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat

Atribuțiile directorilor

Statele membre stabilesc norme pentru a 
asigura că, atunci când există 
probabilitatea insolvenței, directorii au 
următoarele obligații:

(a) luarea de măsuri imediate pentru 
reducerea la minimum a pierderilor 
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suferite de creditori, lucrători, acționari și 
alte părți interesate;

(b) respectarea deplină a intereselor 
creditorilor și ale altor părți interesate;

(c) luarea de măsuri rezonabile pentru 
evitarea insolvenței;

(d) evitarea adoptării, cu intenție sau din 
gravă neglijență, a unei conduite care 
amenință viabilitatea întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 333
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atribuțiile directorilor Obligațiile directorilor

Or. en

Amendamentul 334
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectarea deplină a intereselor 
creditorilor și ale altor părți interesate;

(b) respectarea deplină a intereselor 
creditorilor, lucrătorilor și ale altor părți 
interesate;”

Or. ro

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

Propunere de directivă
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Articolul 18 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectarea deplină a intereselor 
creditorilor și ale altor părți interesate;

(b) respectarea deplină a intereselor 
creditorilor, lucrătorilor și ale altor părți 
interesate;

Or. en

Amendamentul 336
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să nu reducă în mod intenționat 
valoarea activelor nete ale întreprinderii 
sub nivelul necesar pentru remiterea 
datoriilor angajate către lucrători;

Or. en

Amendamentul 337
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să-și respecte toate obligațiile față 
de creditori, lucrători, alte părți 
interesate, stat și organisme de stat, în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 338
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să completeze anual o declarație 
care să confirme conformitatea cu 
obligațiile juridice care le incumbă.

Or. en

Amendamentul 339
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nerespectarea obligațiilor menționate mai 
sus:

a) se ia în considerare pentru a stabili 
perioada și condițiile de remitere, astfel 
cum este prevăzut la articolul 22;

b) poate duce la emiterea de ordine de 
interdicție pentru directori, care, odată 
emis într-un stat membru, împiedică 
respectiva persoană să ocupe funcții de 
conducere în întreprinderi cu sediul în 
alte state membre.

Or. en

Amendamentul 340
Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd pentru 
întreprinderile debitoare o procedură 
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similară cu cea care există pentru 
gospodăriile supraîndatorate.

Or. fr

Amendamentul 341
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinzătorii supraîndatorați pot să 
obțină remiterea completă de datorie în 
conformitate cu prezenta directivă.

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinzătorii onești supraîndatorați pot 
să obțină remiterea completă de datorie în 
conformitate cu prezenta directivă, după 
parcurgerea unei proceduri de insolvență

Or. ro

Amendamentul 342
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
întreprinzătorii supraîndatorați pot să 
obțină remiterea completă de datorie în 
conformitate cu prezenta directivă.

1. Statele membre se asigură că 
întreprinzătorii supraîndatorați, care dau 
dovadă de bună-credință, pot să obțină 
remiterea completă de datorie în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. bg

Amendamentul 343
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1a. Remitere completă de datorie se 
aplică numai în cazul în care un debitor 
s-a conformat cerințelor prevăzute la 
articolul 18 din prezenta directivă. 
Întreprinzătorii care încalcă dreptul 
concurenței și/sau dreptul muncii nu pot 
beneficia de o remitere totală.

Or. en

Amendamentul 344
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Perioada de timp după care 
întreprinzătorii supraîndatorați pot să 
obțină remiterea completă de datorie nu 
poate să depășească trei ani calculați de la:

(1) Perioada de timp după care 
întreprinzătorii supraîndatorați pot să 
obțină remiterea completă de datorie nu 
poate să depășească cinci ani calculați de 
la:

Or. de

Amendamentul 345
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Perioada de timp după care 
întreprinzătorii supraîndatorați pot să 
obțină remiterea completă de datorie nu 
poate să depășească trei ani calculați de la:

1. Perioada de timp după care 
întreprinzătorii supraîndatorați pot să 
obțină remiterea completă de datorie este 
de cel puțin trei ani calculați de la:

Or. en

Amendamentul 346
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
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Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) data la care autoritatea judiciară sau 
administrativă a luat o decizie în privința 
cererii de deschidere a procedurii de 
descărcare, în cazul unei proceduri care se 
soldează cu lichidarea activelor 
întreprinzătorului supraîndatorat; sau

(a) data la care autoritatea judiciară sau 
administrativă a luat o decizie în privința 
cererii de deschidere a procedurii de 
descărcare, în cazul unei proceduri care se 
soldează cu lichidarea activelor 
întreprinzătorului supraîndatorat, astfel 
cum se prevede la articolul 19 alineatul 
(2) din prezenta directivă; sau

Or. en

Amendamentul 347
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că, după 
scurgerea perioadei premergătoare 
remiterii de datorie, întreprinzătorii 
supraîndatorați obțin remiterea de datorie
fără a trebui să depună din nou o cerere 
la autoritatea judiciară sau 
administrativă.

2. Statele membre se asigură că, după 
scurgerea perioadei premergătoare 
remiterii de datorie, întreprinzătorii 
supraîndatorați obțin remiterea de datorie.

Or. en

Amendamentul 348
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
întreprinzătorii supraîndatorați obțin 
remiterea de datorie în conformitate cu 
prezenta directivă, orice interdicție de 
demarare sau exercitare a unei activități 

Statele membre se asigură că, atunci când 
întreprinzătorii supraîndatorați obțin 
remiterea de datorie în conformitate cu 
prezenta directivă, orice interdicție de 
demarare sau exercitare a unei activități 
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comerciale, economice, meșteșugărești sau 
profesionale care are legătură cu 
supraîndatorarea întreprinzătorului 
încetează să producă efecte cel mai târziu 
la sfârșitul perioadei premergătoare 
remiterii de datorie, fără a trebui ca 
întreprinzătorul să depună din nou o 
cerere la autoritatea judiciară sau 
administrativă.

comerciale, economice, meșteșugărești sau 
profesionale care are legătură cu 
supraîndatorarea întreprinzătorului 
încetează să producă efecte cel mai târziu 
la sfârșitul perioadei premergătoare 
remiterii de datorie.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin derogare de la articolele 19, 20 
și 21, statele membre pot să mențină sau 
să introducă dispoziții prin care accesul la 
remiterea de datorie este restricționat sau 
prin care sunt stabilite perioade mai lungi 
pentru obținerea remiterii complete de 
datorie sau perioade de interdicție mai 
lungi dacă există anumite circumstanțe 
bine definite și dacă aceste restricții sunt 
justificate de un interes general, în special 
atunci când:

1. Prin derogare de la articolele 19, 20 
și 21, statele membre mențin sau introduc
dispoziții prin care accesul la remiterea de 
datorie este restricționat sau prin care sunt 
stabilite perioade mai lungi pentru 
obținerea remiterii complete de datorie sau 
perioade de interdicție mai lungi dacă 
există anumite circumstanțe bine definite și 
dacă aceste restricții sunt justificate de un 
interes general, în special atunci când:

Or. en

Amendamentul 350
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Directorii nu au reușit în mod 
sistematic să își îndeplinească sarcinile 
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care le revin în temeiul articolului 18 din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 351
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Statele membre se asigură că 
accesul la procedura de remitere de 
datorie se acordă cel mult de două ori și 
că nu poate fi acordată o remitere de 
datorie unui întreprinzător pentru o 
perioadă de cinci ani după ce a beneficiat 
de o astfel de remitere.

Or. en

Amendamentul 352
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care întreprinzătorii 
și/sau directorii au încălcat obligațiile 
care le revin în temeiul articolul 18 din 
prezenta directivă sau în cazul în care 
întreprinzătorii și/sau directorii au 
încălcat dreptul concurenței sau dreptul 
muncii.

Or. en

Amendamentul 353
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În ceea ce privește alineatul (1) 
litera (a), Comisia oferă orientări statelor 
membre, pentru ca acestea să stabilească 
un set de criterii pentru a defini în ce 
constă a acționa în mod neonest sau cu 
rea-credință în acest context.

Or. pt

Amendamentul 354
Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot să deroge de la 
alineatul (1) și să prevadă că datoriile 
profesionale și datoriile personale se 
tratează în proceduri separate, în măsura în 
care aceste proceduri pot fi coordonate în 
scopul obținerii unei remiteri în 
conformitate cu prezenta directivă.

2. Statele membre pot să deroge de la 
alineatul (1) și să prevadă că datoriile 
profesionale și datoriile personale se 
tratează în proceduri separate, în măsura în 
care aceste proceduri sunt în mod 
demonstrabil mai rapide și mai eficiente 
decât o procedură unică.

Or. en

Amendamentul 355
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că orice 
monitorizare a unei decizii în 
conformitate cu alineatele (1) și (2) de la 
prezentul articol se efectuează de către o 
autoritate judiciară sau administrativă 
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pentru a preveni orice abuz din partea 
întreprinzătorilor.

Or. en

Amendamentul 356
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
membrii autorităților judiciare și 
administrative care se ocupă cu cazuri de 
restructurare, de insolvență și de a doua 
șansă beneficiază de formare inițială și 
continuă la un nivel care corespunde 
responsabilităților lor.

(1) Statele membre se asigură că 
membrii autorităților judiciare și 
administrative care se ocupă cu cazuri de 
restructurare, de insolvență și de a doua 
șansă beneficiază de formare inițială și 
specializare continuă

Or. ro

Amendamentul 357
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
mediatorii, practicienii în insolvență și alți 
practicieni numiți în cazurile de 
restructurare, de insolvență și de a doua 
șansă beneficiază de formarea inițială și 
continuă de care au nevoie pentru a-și 
furniza serviciile în mod eficace, imparțial, 
independent și competent față de părțile 
terțe.

1. Statele membre se asigură că 
mediatorii, practicienii în insolvență și alți 
practicieni numiți în cazurile de 
restructurare, de insolvență și de a doua 
șansă beneficiază de formarea inițială și 
continuă, precum și de calificarea de care 
au nevoie pentru a-și furniza serviciile în 
mod eficace, imparțial, independent și 
competent față de părțile terțe.

Or. bg
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Amendamentul 358
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre încurajează, prin 
orice mijloace pe care le consideră 
potrivite, elaborarea unor coduri 
voluntare de conduită și respectarea 
acestora de către practicienii din domeniul 
restructurării, al insolvenței și al celei de a 
doua șanse, precum și alte mecanisme 
eficace de control pentru furnizarea acestor 
servicii.

2. Statele membre se asigură că
practicienii din domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse, 
precum și alte mecanisme eficace de 
control pentru furnizarea acestor servicii
respectă codurile de conduită statutare, 
care includ cel puțin dispoziții relevante 
privind formarea, calificarea, autorizarea, 
înregistrarea, răspunderea personală, 
asigurarea și buna reputație.

Or. en

Amendamentul 359
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre încurajează, prin 
orice mijloace pe care le consideră 
potrivite, elaborarea unor coduri voluntare 
de conduită și respectarea acestora de către 
practicienii din domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse, 
precum și alte mecanisme eficace de 
control pentru furnizarea acestor servicii.

2. Statele membre încurajează, prin 
orice mijloace pe care le consideră 
potrivite, evitarea conflictelor de interese, 
elaborarea unor coduri voluntare de 
conduită și respectarea acestora de către 
practicienii din domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse, 
precum și alte mecanisme eficace de 
control pentru furnizarea acestor servicii.

Or. bg

Amendamentul 360
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
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Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre stabilesc sancțiuni 
eficiente pentru încălcarea de către 
practicieni a obligațiilor ce le revin în 
temeiul prezentului articol și al altor acte 
legislative relevante.

Or. en

Amendamentul 361
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
procesul de numire, revocare și demisie a 
practicienilor din domeniul restructurării, 
al insolvenței și al celei de a doua șanse
este clar, previzibil și corect și că 
îndeplinește, în special, cerințele stabilite la 
alineatele (2), (3) și (4).

1. Statele membre se asigură că 
procesul de numire, revocare și demisie a 
practicienilor din domeniul restructurării și 
al insolvenței este clar, previzibil și corect 
și că îndeplinește, în special, cerințele 
stabilite la alineatele (2), (3) și (4).

Or. en

Amendamentul 362
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care practicienii din 
domeniul restructurării, al insolvenței și al 
celei de a doua șanse sunt numiți de 
autoritatea judiciară sau administrativă, 
statele membre se asigură că există criterii 
clare și transparente pentru modul în care 
autoritatea judiciară sau administrativă 
selectează practicienii. Când se selectează 

3. În cazul în care practicienii din 
domeniul restructurării și al insolvenței
sunt numiți de autoritatea judiciară sau 
administrativă, statele membre se asigură 
că există criterii clare și transparente pentru 
modul în care autoritatea judiciară sau 
administrativă selectează practicienii. Când 
se selectează un practician în domeniul 
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un practician în domeniul restructurării, al 
insolvenței și al celei de a doua șanse
pentru un anumit caz, trebuie să se țină 
seama în mod cuvenit de experiența 
acestuia și de cunoștințele și competențele 
sale de specialitate. Dacă este cazul, 
debitorii și creditorii trebuie să fie 
consultați în legătură cu selectarea 
practicianului.

restructurării și al insolvenței pentru un 
anumit caz, trebuie să se țină seama în mod 
cuvenit de experiența acestuia și de 
cunoștințele și competențele sale de 
specialitate. Dacă este cazul, debitorii și 
creditorii trebuie să fie consultați în 
legătură cu selectarea practicianului.

Or. en

Amendamentul 363
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat

Supravegherea și remunerarea
practicienilor din domeniul restructurării, 
al insolvenței și al celei de a doua șanse

1. Statele membre trebuie să introducă 
structuri corespunzătoare de 
supraveghere și de reglementare pentru a 
asigura că activitatea practicienilor din 
domeniul restructurării, al insolvenței și 
al celei de a doua șanse este 
supravegheată în mod corespunzător. 
Aceste structuri de supraveghere și de 
reglementare trebuie să includă și un 
regim eficace de sancționare a 
practicienilor care nu își îndeplinesc 
atribuțiile.

2. Statele membre se asigură că onorariile 
percepute de practicienii din domeniul 
restructurării, al insolvenței și al celei de 
a doua șanse se supun unor norme prin 
care se stimulează finalizarea promptă și 
eficientă a procedurilor, cu luarea 
cuvenită în considerare a complexității 
cazului. Statele membre se asigură că 
există proceduri corespunzătoare cu 
garanții integrate prin care eventualele 
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litigii legate de remunerare să poată fi 
soluționate cu promptitudine.

Or. en

Amendamentul 364
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1а. Statele membre pun la dispoziția 
publicului larg informații referitoare la 
autoritățile care supraveghează sau 
controlează practicienii din domeniul 
restructurării.

Or. bg

Amendamentul 365
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
următoarele acțiuni pot fi întreprinse pe 
cale electronică, inclusiv în situații 
transfrontaliere:

(1) Statele membre pot întreprinde
următoarele acțiuni și pe cale electronică, 
inclusiv în situații transfrontaliere

Or. ro

Amendamentul 366
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comunicările către creditori; (c) comunicările către creditori și 
reprezentanții lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 367
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Nicio modificare a centrului de 
interese principale al debitorului, astfel 
cum este definit în Regulamentul (UE) 
2015/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind procedurile de 
insolvență (reformare) nu este permisă în 
timpul procedurii de restructurare.

Or. en

Amendamentul 368
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea obținerii unor statistici anuale 
fiabile, statele membre culeg și reunesc la 
nivel național date referitoare la:

eliminat

(a) numărul de proceduri deschise, 
pendinte și finalizate, defalcate pe:

(i) proceduri de restructurare preventivă;

(ii) proceduri de insolvență, cum ar fi 
procedurile de lichidare;

(iii) proceduri soldate cu remiterea 
completă de datorie a persoanelor fizice;
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(b) durata procedurii de la deschidere 
până la achitare, pe tipuri de procedură 
(restructurare preventivă, insolvență, 
remitere de datorie);

(c) proporția fiecărui tip de rezultat în 
cadrul fiecărei proceduri de insolvență 
sau de restructurare, inclusiv numărul de 
proceduri pentru care s-a introdus o 
cerere de deschidere, dar care nu au fost 
deschise din lipsa fondurilor necesare în 
patrimoniul debitorului;

(d) cheltuielile medii stabilite de 
autoritatea judiciară sau administrativă în 
fiecare procedură, în euro;

(e) ratele de recuperare ale creditorilor 
garantați și negarantați, precum și 
numărul de proceduri în care rata de 
recuperare totală a fost cuprinsă între 
zero și maximum două procente pentru 
fiecare tip de procedură menționată la 
litera (a);

(f) numărul de debitori pentru care au 
fost efectuate procedurile menționate la 
litera (a) punctul (i) și pentru care, în 
termen de trei ani de la finalizarea 
procedurilor respective, a fost efectuată 
oricare dintre procedurile menționate la 
litera (a) punctele (i) și (ii);

(g) numărul de debitori pentru care au 
fost efectuate o procedură de tipul celor 
menționate la litera (a) punctul (iii) și, 
ulterior, o altă procedură de acest tip sau 
oricare dintre celelalte proceduri 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 369
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ga) numărul de locuri de muncă 
pierdute, transferarea unei părți sau a 
întregii întreprinderi, disponibilizările 
parțiale, impactul acordurilor de 
restructurare asupra ocupării forței de 
muncă, încălcările obligațiilor directorilor 
și nivelul finanțării publice.

Or. en

Amendamentul 370
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) numărul de debitori care, după ce 
au trecut printr-o procedură de tipul celor 
menționate la litera (a) punctul (iii), și-au 
lansat o nouă afacere;

Or. pt

Amendamentul 371
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) numărul de locuri de muncă 
pierdute și impactul acordurilor de 
restructurare și al procedurilor de 
insolvență asupra condițiilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 372
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada
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Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) numărul de locuri de muncă 
pierdute, transferul integral sau parțial al 
afacerii și impactul acordurilor de 
restructurare asupra situației locurilor de 
muncă;

Or. pt

Amendamentul 373
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) numărul procedurilor de 
restructurare și de insolvență frauduloase 
și funcționarea mecanismelor actuale de 
aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 374
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre alcătuiesc statistici 
cu ajutorul datelor agregate care sunt 
menționate la alineatele (1) și (2) pentru 
anii calendaristici compleți care se încheie 
la data de 31 decembrie a fiecărui an, 
începând cu datele culese pentru primul an 
calendaristic complet care urmează după 
[data de începere a aplicării măsurilor de 
punere în aplicare]. Aceste statistici i se 
comunică anual Comisiei, cu ajutorul unui 

(3) Statele membre alcătuiesc statistici 
cu ajutorul datelor agregate care sunt 
menționate la alineatele (1) și (2) pentru 
anii calendaristici compleți care se încheie 
la data de 31 decembrie a fiecărui an, 
începând cu datele culese pentru primul an 
calendaristic complet care urmează după 
12 luni de la [data de începerea aplicării 
măsurilor de punere în aplicare]. Aceste 
statistici i se comunică anual Comisiei, cu 
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formular standard de comunicare a datelor, 
până la data de 31 martie a anului 
calendaristic care urmează anului pentru 
care s-au cules datele.

ajutorul unui formular standard de 
comunicare a datelor, până la data de 31 
martie a anului calendaristic care urmează 
anului pentru care s-au cules datele.

Or. ro

Amendamentul 375
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia centralizează pe site-ul 
său web informațiile prevăzute la 
alineatele (1)-(3) în mod public, gratuit și 
ușor de utilizat.

Or. en

Amendamentul 376
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. 30a

Obligația de raportare

1. Orice debitor implicat într-o procedură 
de restructurare, de insolvență sau de 
remitere de datorie într-un stat membru, 
care își desfășoară activitatea și într-un 
alt stat membru, raportează autorității, 
administrației sau instanței competente 
din ambele țări inițierea oricăreia dintre 
aceste proceduri.

2. Debitorul este obligat să raporteze 
administrației instanței implicate în 
procedurile de restructurare, de 
insolvență sau de remitere de datorie, 
activitatea, volumul și structura activității 
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sale desfășurate în alte state membre sau 
țări terțe.

Or. en

Amendamentul 377
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă nu aduce 
atingere următoarelor acte:

1. Prezenta directivă nu aduce 
atingere următoarelor acte, care prevalează 
asupra prezentei directive:

Or. en

Amendamentul 378
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Directiva 2008/94/CE privind 
protecția lucrătorilor salariați în cazul 
insolvenței angajatorului;

Or. en

Amendamentul 379
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă nu aduce 
atingere drepturilor lucrătorilor care sunt 

2. Prezenta directivă nu aduce 
atingere drepturilor lucrătorilor care sunt 
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garantate prin Directivele 98/59/CE, 
2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE și 
2009/38/CE.

garantate prin Directivele 98/59/CE, 
2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE și 
2009/38/CE și prin Carta drepturilor 
fundamentale a UE.

Or. en

Amendamentul 380
Heidi Hautala

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de maximum [cinci ani de la 
data de începere a aplicării măsurilor de 
punere în aplicare] și, ulterior, o dată la 
șapte ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
privind aplicarea prezentei directive, în 
care precizează, printre altele, dacă ar 
trebui avute în vedere măsuri suplimentare 
pentru consolidarea și întărirea cadrului 
juridic în materie de restructurare, 
insolvență și a doua șansă.

În termen de maximum [trei ani de la data 
de începere a aplicării măsurilor de punere 
în aplicare] și, ulterior, o dată la cinci ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport privind aplicarea 
prezentei directive și impactul acesteia. Pe 
baza acestei evaluări, Comisia prezintă, 
dacă este cazul, o propunere legislativă de 
revizuire a prezentei directive, având în 
vedere măsuri suplimentare pentru 
consolidarea și armonizarea cadrului 
juridic în materie de restructurare, 
insolvență și a doua șansă, mai ales în 
domenii precum: (a) condițiile de inițiere 
a unei proceduri de insolvență (b) o 
definiție comună a insolvenței; (c) rangul 
creanțelor în caz de insolvență; și (d) 
acțiunile pauliene.

Or. en

Amendamentul 381
António Marinho e Pinto, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de maximum [cinci ani de la data 
de începere a aplicării măsurilor de punere 

În termen de maximum [cinci ani de la data 
de începere a aplicării măsurilor de punere 
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în aplicare] și, ulterior, o dată la șapte ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport privind 
aplicarea prezentei directive, în care 
precizează, printre altele, dacă ar trebui 
avute în vedere măsuri suplimentare 
pentru consolidarea și întărirea cadrului 
juridic în materie de restructurare, 
insolvență și a doua șansă.

în aplicare] și, ulterior, o dată la șapte ani, 
Comisia examinează aplicarea prezentei 
directive și prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
însoțit, dacă este posibil, de o propunere 
de noi acte legislative în vederea 
consolidării și întăririi cadrului juridic în 
materie de restructurare, insolvență și a 
doua șansă. Examinarea în cauză nu se 
axează doar pe rata de recuperare 
materială, ci și pe solvabilitate și 
restabilirea viabilității. Se acordă o atenție 
deosebită impactului asupra IMM-urilor.

Or. pt

Amendamentul 382
Емил Радев

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică actele respective 
după scurgerea a [doi ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive], cu 
excepția actelor de punere în aplicare a 
titlului IV, care se aplică după scurgerea a 
[trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

Statele membre aplică actele respective 
după scurgerea a [trei ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive], cu 
excepția actelor de punere în aplicare a 
titlului IV, care se aplică după scurgerea a 
[patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

Or. bg
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