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Pozměňovací návrh 8
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
 Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Nezbytnou složkou účinného řešení 
problémů je jeho plán. Příslušné orgány by 
měly mít k dispozici veškeré informace, 
které potřebují, aby naplánovaly, jak 
mohou být základní funkce instituce či 
přeshraniční skupiny odděleny od ostatní 
obchodní činnosti a převedeny tak, aby se 
zajistilo zachování a pokračování 
základních funkcí. Požadavek na 
vypracování plánu řešení problémů by však 
měl být zjednodušen s ohledem na 
systémový význam instituce či skupiny.

(18) Nezbytnou složkou účinného řešení 
problémů je jeho plán. Příslušné orgány by 
měly mít k dispozici veškeré informace, 
které potřebují, aby naplánovaly, jak 
mohou být základní funkce instituce či 
přeshraniční skupiny odděleny od ostatní 
obchodní činnosti a převedeny tak, aby se 
zajistilo zachování a pokračování 
základních funkcí. Požadavek na 
vypracování plánu řešení problémů by však 
měl být úměrný systémovému významu
instituce či skupiny.

Or. bg

Pozměňovací návrh 9
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby instituce 
aktualizovaly své plány ozdravných 
postupů nejméně jednou ročně nebo po 
změně právní či organizační struktury 
instituce, jejích obchodních činností či její 
finanční situace, jestliže by mohla mít 
podstatný dopad na plán ozdravných 
postupů nebo si vyžádá jeho změnu. 
Příslušné orgány mohou od institucí 
požadovat, aby své plány ozdravných 
postupů aktualizovaly častěji.

2. Členské státy zajistí, aby instituce 
aktualizovaly své plány ozdravných 
postupů nejméně jednou ročně nebo po 
změně právní či organizační struktury 
instituce, jejích obchodních činností či její 
finanční situace, jestliže by mohla mít 
podstatný dopad na plán ozdravných 
postupů nebo si vyžádá jeho změnu. 
Příslušné orgány mohou od institucí 
požadovat, aby své plány ozdravných 
postupů aktualizovaly častěji, je-li to 
nezbytné pro stabilitu finančních trhů.

Or. bg
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Odůvodnění

Je třeba se vyhnout riziku, že příslušné orgány budou od úvěrových institucí a investičních 
podniků požadovat, aby své plány ozdravných postupů aktualizovaly příliš často – s výjimkou 
případů, kdy je aktualizace nutná pro celkovou stabilitu na finančních trzích – aby instituce a 
firmy nebyly zbytečně zatíženy byrokracií.

Pozměňovací návrh 10
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Orgán příslušný k řešení zajistí, aby 
dokumenty poskytující důkazy o nástrojích 
uvedených v odstavci 4 byly zaslány 
známým akcionářům a věřitelům řešené 
instituce.

5. Orgán příslušný k řešení zajistí, aby 
dokumenty poskytující důkazy o nástrojích 
uvedených v odstavci 4 byly včas zaslány 
známým akcionářům a věřitelům řešené 
instituce.

Or. bg

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit potřebu informovat akcionáře a věřitele o důkazech o nástroji, kterým se 
přijímá opatření k řešení problémů.

Pozměňovací návrh 11
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
Čl. 78 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodnutí orgánu příslušného k řešení 
je okamžitě vymahatelné a nepodléhá 
soudnímu příkazu k jeho pozastavení;

vypouští se

Or. bg

Odůvodnění

V případě soudního přezkumu rozhodnutí podniknout opatření k řešení problémů není vhodné 
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omezit právo soudu pozastavit opatření k řešení problémů, pokud je zjištěno porušení 
pravidel.


