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Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kriisilahenduse kavandamine on kriisi 
tõhusa lahendamise oluline osa. 
Ametiasutustel peaks olema kogu teave, 
mida on vaja planeerimiseks, kuidas 
asutuse või piiriülese grupi olulised 
funktsioonid oleks võimalik selle asutuse 
või muu piiriülese grupi muust 
äritegevusest isoleerida ja üle kanda, et 
tagada selle oluliste funktsioonide 
säilimine ja jätkuv toimimine. 
Kriisilahenduskava koostamise nõuet 
tuleks siiski lihtsustada vastavalt asutuse 
või grupi süsteemsele tähtsusele.

(18) Kriisilahenduse kavandamine on kriisi 
tõhusa lahendamise oluline osa. 
Ametiasutustel peaks olema kogu teave, 
mida on vaja planeerimiseks, kuidas 
asutuse või piiriülese grupi olulised 
funktsioonid oleks võimalik selle asutuse 
või muu piiriülese grupi muust 
äritegevusest isoleerida ja üle kanda, et 
tagada selle oluliste funktsioonide 
säilimine ja jätkuv toimimine. 
Kriisilahenduskava koostamise nõue peaks
siiski vastama asutuse või grupi 
süsteemsele tähtsusele.

Or. bg
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et asutused 
uuendavad oma maksevõime taastekavasid 
vähemalt kord aastas või pärast mõnd 
asutuse õigusliku või organisatsioonilise 
struktuuri, selle äritegevuse või 
finantsolukorraga seotud sündmust või 
juhtumit, mis võib maksevõime taastekava 
oluliselt mõjutada või luua vajaduse selle 
muutmiseks. Pädevad asutused võivad 
nõuda, et asutused uuendaksid oma 
maksevõime taastekavasid veelgi 
sagedamini.

2. Liikmesriigid tagavad, et asutused 
uuendavad oma maksevõime taastekavasid 
vähemalt kord aastas või pärast mõnd 
asutuse õigusliku või organisatsioonilise 
struktuuri, selle äritegevuse või 
finantsolukorraga seotud sündmust või 
juhtumit, mis võib maksevõime taastekava 
oluliselt mõjutada või luua vajaduse selle 
muutmiseks. Pädevad asutused võivad 
nõuda, et asutused uuendaksid oma 
maksevõime taastekavasid veelgi 
sagedamini juhul, kui see on vajalik 
finantsturgude stabiilsuse jaoks.
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Or. bg

Selgitus

Tuleb vältida olukorda, mil pädevad asutused nõuavad krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt liiga tihti oma maksevõime taastekavade uuendamist – välja arvatud 
juhul, kui uuendamine on hädavajalik finantsturgude üldise stabiilsuse seisukohalt –, et 
asutustel ja ühingutel ei oleks tarbetut halduskoormust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kriisilahendusasutus tagab, et lõikes 4 
osutatud dokumente tõendavad 
dokumendid saadetakse kriisilahenduse 
objektiks oleva asutuse teadaolevatele 
aktsionäridele ja võlausaldajatele.

5. Kriisilahendusasutus tagab, et lõikes 4 
osutatud dokumente tõendavad 
dokumendid saadetakse aegsasti 
kriisilahenduse objektiks oleva asutuse 
teadaolevatele aktsionäridele ja 
võlausaldajatele.

Or. bg

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada aktsionäride ja võlausaldajate vajadust saada 
teavet nende dokumente tõendavate dokumentide kohta, mille suhtes võetakse 
kriisilahendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 11
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kriisilahendusasutuse otsus on 
viivitamata jõustatav ning selle suhtes ei 
kohaldata kohtu poolt antud 
peatamiskorraldust;

välja jäetud



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

ET

Or. bg

Selgitus

Kui kriisilahendusmeetmete rakendamist hõlmavat otsust soovitakse edasi kaevata, ei ole 
asjakohane piirata kohtu õigust peatada kriisilahendusmeetme võtmine juhul, kui ilmneb, et 
eeskirju on rikutud.


