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Τροπολογία 8
Dimitar Stoyanov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο σχεδιασμός της εξυγίανσης 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για 
αποτελεσματική εξυγίανση. Οι αρχές θα 
πρέπει να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες προκειμένου να σχεδιάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
απομονωθούν οι ουσιώδεις λειτουργίες 
ενός ιδρύματος ή ενός διασυνοριακού 
ομίλου από τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
και να μεταβιβαστούν, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η διατήρηση και η συνέχιση 
των ουσιωδών λειτουργιών. Η απαίτηση 
κατάρτισης ενός σχεδίου εξυγίανσης θα 
πρέπει, ωστόσο, να απλουστεύεται, ώστε 
να αντικατοπτρίζεται η συστημική 
σημασία του ιδρύματος ή του ομίλου.

(18) Ο σχεδιασμός της εξυγίανσης 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για 
αποτελεσματική εξυγίανση. Οι αρχές θα 
πρέπει να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες προκειμένου να σχεδιάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
απομονωθούν οι ουσιώδεις λειτουργίες 
ενός ιδρύματος ή ενός διασυνοριακού 
ομίλου από τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
και να μεταβιβαστούν, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η διατήρηση και η συνέχιση 
των ουσιωδών λειτουργιών. Η απαίτηση 
κατάρτισης ενός σχεδίου εξυγίανσης θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι ανάλογη προς τη
συστημική σημασία του ιδρύματος ή του 
ομίλου.

Or. bg

Τροπολογία 9
Dimitar Stoyanov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ιδρύματα επικαιροποιούν τα σχέδια 
ανάκαμψής τους τουλάχιστον ετησίως ή 
έπειτα από μεταβολή στη νομική ή 
οργανωτική δομή του ιδρύματος, στις 
δραστηριότητές του ή στη 
χρηματοπιστωτική του κατάσταση, η οποία 
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά ή να 
απαιτήσει αλλαγή στο σχέδιο ανάκαμψης.
Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαιτούν 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ιδρύματα επικαιροποιούν τα σχέδια 
ανάκαμψής τους τουλάχιστον ετησίως ή 
έπειτα από μεταβολή στη νομική ή 
οργανωτική δομή του ιδρύματος, στις 
δραστηριότητές του ή στη 
χρηματοπιστωτική του κατάσταση, η οποία 
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά ή να 
απαιτήσει αλλαγή στο σχέδιο ανάκαμψης.
Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαιτούν 
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από τα ιδρύματα να επικαιροποιούν τα 
σχέδια ανάκαμψής τους σε συχνότερη 
βάση.

από τα ιδρύματα να επικαιροποιούν τα 
σχέδια ανάκαμψής τους σε συχνότερη 
βάση, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται 
για λόγους σταθερότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι αρμόδιες αρχές να απαιτούν από τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαμψής τους 
υπερβολικά συχνά, αν δεν είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο για λόγους συνολικής σταθερότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, προκειμένου να αποτραπεί η περιττή αύξηση του διοικητικού 
φόρτου για τα ιδρύματα αυτά.

Τροπολογία 10
Dimitar Stoyanov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή εξυγίανσης μεριμνά ώστε να 
αποστέλλονται στους γνωστούς μετόχους 
και πιστωτές του ιδρύματος υπό εξυγίανση 
τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τις πράξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

5. Η αρχή εξυγίανσης μεριμνά ώστε να 
αποστέλλονται εγκαίρως στους γνωστούς 
μετόχους και πιστωτές του ιδρύματος υπό 
εξυγίανση τα έγγραφα που τεκμηριώνουν 
τις πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να υπογραμμίσει την ανάγκη έγκαιρης κοινοποίησης στους 
μετόχους και τους πιστωτές της τεκμηρίωσης των πράξεων δυνάμει των οποίων αναλαμβάνεται 
δράση εξυγίανσης.

Τροπολογία 11
Dimitar Stoyanov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η απόφαση της αρχής εξυγίανσης είναι 
άμεσα εκτελεστή και δεν υπόκειται σε 
έκδοση ανασταλτικής διάταξης από 
δικαστήριο·

διαγράφεται

Or. bg

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση δικαστικού ελέγχου της απόφασης για ανάληψη δράσεων εξυγίανσης, δεν 
κρίνεται σκόπιμο να περιορίζεται το δικαίωμα του δικαστηρίου να εκδίδει διάταξη για την 
αναστολή αυτών, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.


