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Ændringsforslag 8
Dimitar Stoyanov

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Afviklingsplanlægning er et 
væsentligt element i en effektiv afvikling. 
Myndighederne bør være i besiddelse af 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at planlægge, hvordan et instituts eller en 
grænseoverskridende koncerns væsentlige 
funktioner kan adskilles fra de øvrige 
forretningsaktiviteter og overføres med 
henblik på deres bevarelse og 
videreførelse. Kravet om udarbejdelse af 
en afviklingsplan bør dog udformes 
enklere, hvis instituttets eller koncernens 
systemiske betydning tilsiger det.

(18) Afviklingsplanlægning er et 
væsentligt element i en effektiv afvikling. 
Myndighederne bør være i besiddelse af 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at planlægge, hvordan et instituts eller en 
grænseoverskridende koncerns væsentlige 
funktioner kan adskilles fra de øvrige 
forretningsaktiviteter og overføres med 
henblik på deres bevarelse og 
videreførelse. Kravet om udarbejdelse af 
en afviklingsplan bør dog stå i proportion 
til instituttets eller koncernens systemiske 
betydning.

Or. bg

Ændringsforslag 9
Dimitar Stoyanov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne påser, at institutterne 
ajourfører deres genopretningsplaner 
mindst en gang om året eller efter 
ændringer, der berører instituttets retlige 
eller organisatoriske struktur, dets 
forretningsaktiviteter eller dets finansielle 
situation, og som kan få væsentlige 
konsekvenser for genopretningsplanen eller 
nødvendiggør en ændring heraf. De 
kompetente myndigheder kan kræve, at 
institutterne ajourfører deres 
genopretningsplaner hyppigere.

2. Medlemsstaterne påser, at institutterne 
ajourfører deres genopretningsplaner 
mindst en gang om året eller efter 
ændringer, der berører instituttets retlige 
eller organisatoriske struktur, dets 
forretningsaktiviteter eller dets finansielle 
situation, og som kan få væsentlige 
konsekvenser for genopretningsplanen eller 
nødvendiggør en ændring heraf. De 
kompetente myndigheder kan kræve, at 
institutterne ajourfører deres 
genopretningsplaner hyppigere, hvis dette 
skulle være nødvendigt af hensyn til de 
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finansielle markeders stabilitet.

Or. bg

Begrundelse

Det må undgås, at de kompetente myndigheder kræver en for hyppig ajourføring af 
genopretningsplaner fra kreditinstitutternes og investeringsselskabernes side - undtagen hvis 
en sådan ajourføring er nødvendig af hensyn til de finansielle markeders stabilitet - for ikke at 
pålægge institutterne og selskaberne en unødig administrativ byrde.

Ændringsforslag 10
Dimitar Stoyanov

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsmyndigheden sørger for, at de 
dokumenter, der udgør bevisgrundlaget for 
de i stk. 4 omhandlede instrumenter, 
sendes til alle kendte aktionærer og 
kreditorer i det institut, der er under 
afvikling.

5. Afviklingsmyndigheden sørger for, at de 
dokumenter, der udgør bevisgrundlaget for 
de i stk. 4 omhandlede instrumenter sendes 
rettidigt til alle kendte aktionærer og 
kreditorer i det institut, der er under 
afvikling.

Or. bg

Begrundelse

Skal understrege behovet for at oplyse aktionærer og kreditorer om bevisgrundlaget for det 
instrument, hvorved afviklingsforanstaltningen iværksættes.

Ændringsforslag 11
Dimitar Stoyanov

Forslag til direktiv
Artikel 78 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afviklingsmyndighedens beslutning kan 
fuldbyrdes øjeblikkeligt og må ikke 
suspenderes ved en retsafgørelse

udgår
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Or. bg

Begrundelse

I tilfælde af domstolsprøvelse af en beslutning om at indlede en afviklingsprocedure er det 
ikke hensigtsmæssigt at begrænse domstolens ret til at suspendere afviklingsforanstaltningen, 
hvis det påvises, at reglerne er blevet overtrådt. 


