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Изменение 8
Димитър Стоянов

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Планирането на оздравяването е 
основна част от ефективното 
оздравяване. Властите следва да 
разполагат с цялата необходима 
информация, за да планират как 
важните дейности на дадена институция 
или трансгранична група могат да бъдат 
отделени от останалата стопанска 
дейност и да бъдат прехвърлени, така че 
да бъдат запазени и да продължат да 
бъдат упражнявани. Изискването за 
изготвяне на оздравителен план обаче 
следва да бъде облекчено, в зависимост 
от значението на институцията или 
групата за цялата система.

(18) Планирането на оздравяването е 
основна част от ефективното 
оздравяване. Властите следва да 
разполагат с цялата необходима 
информация, за да планират как 
важните дейности на дадена институция 
или трансгранична група могат да бъдат 
отделени от останалата стопанска 
дейност и да бъдат прехвърлени, така че 
да бъдат запазени и да продължат да 
бъдат упражнявани. Изискването за 
изготвяне на оздравителен план обаче 
следва да бъде съобразено със
значението на институцията или групата 
за цялата система.

Or. bg

Изменение 9
Димитър Стоянов

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
институциите актуализират своите 
планове за възстановяване поне веднъж 
годишно или след промяна в правната 
или организационната структура на 
институцията, нейната стопанска 
дейност или финансово положение, 
която може да окаже съществено 
въздействие върху плана за 
възстановяване или да наложи неговото 
изменение. Компетентните органи могат 

2. Държавите членки гарантират, че 
институциите актуализират своите 
планове за възстановяване поне веднъж 
годишно или след промяна в правната 
или организационната структура на 
институцията, нейната стопанска 
дейност или финансово положение, 
която може да окаже съществено 
въздействие върху плана за 
възстановяване или да наложи неговото 
изменение. Компетентните органи могат 



PE504.339v01-00 4/5 AM\926391BG.doc

BG

да задължат институциите да 
актуализират по-често плановете си за 
възстановяване.

да задължат институциите да 
актуализират по-често плановете си за 
възстановяване, в случай че 
стабилността на финансовите 
пазари го изисква.

Or. bg

Обосновка

Трябва да се избегне опасността компетентните органи да изискват от кредитните 
институции и инвестиционните посредници да актуализират възстановителните 
планове прекалено често, освен ако цялостната стабилност на финансовите пазари 
не го налага, за да не се увеличава излишно административната тежест за тези 
институции.

Изменение 10
Димитър Стоянов

Предложение за директива
Член 75 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оздравителният орган гарантира, че 
документите, доказващи наличието на 
инструментите по параграф 4, се 
изпращат на известните акционери и 
кредитори на институцията в 
оздравителен режим.

5. Оздравителният орган гарантира, че 
документите, доказващи наличието на 
инструментите по параграф 4, се 
изпращат своевременно на известните 
акционери и кредитори на институцията 
в оздравителен режим.

Or. bg

Обосновка

Това изменение цели да подчертае необходимостта от своевременно уведомление на 
акционерите и кредиторите за наличието на инструментите, по силата на които се 
предприема оздравително действие.

Изменение 11
Димитър Стоянов

Предложение за директива
Член 78 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решението на оздравителния орган 
се изпълнява незабавно и не подлежи 
на издадена от съда заповед за 
преустановяване;

заличава се

Or. bg

Обосновка

При съдебно разглеждане на решение за предприемане на оздравителни действия не е 
целесъобразно да се ограничава правото на съда да издава заповед за тяхното 
преустановяване, ако бъдат констатирани нарушения.


