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Tarkistus 8
Dimitar Stoyanov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Suunnittelu on keskeinen osa 
tehokasta kriisinratkaisua. Viranomaisilla 
tulisi olla kaikki tarvittavat tiedot, jotta ne 
voivat arvioida, miten laitoksen tai rajat 
ylittävää toimintaa harjoittavan konsernin 
olennaiset toiminnot voidaan erottaa 
muusta liiketoiminnasta ja siirtää muuhun 
laitokseen olennaisten toimintojen 
säilyttämiseksi ja jatkamiseksi. 
Kriisinratkaisusuunnitelman 
valmisteluvaatimusta olisi kuitenkin 
yksinkertaistettava vastaamaan laitoksen 
tai konsernin merkitystä järjestelmän 
kannalta.

(18) Suunnittelu on keskeinen osa 
tehokasta kriisinratkaisua. Viranomaisilla 
tulisi olla kaikki tarvittavat tiedot, jotta ne 
voivat arvioida, miten laitoksen tai rajat 
ylittävää toimintaa harjoittavan konsernin 
olennaiset toiminnot voidaan erottaa 
muusta liiketoiminnasta ja siirtää muuhun 
laitokseen olennaisten toimintojen 
säilyttämiseksi ja jatkamiseksi. 
Kriisinratkaisusuunnitelman 
valmisteluvaatimus olisi kuitenkin 
sovitettava laitoksen tai konsernin 
merkitykseen järjestelmän kannalta.

Or. bg

Tarkistus 9
Dimitar Stoyanov

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laitokset päivittävät elvytyssuunnitelmansa 
ainakin vuosittain tai jokaisen sellaisen 
laitoksen oikeudelliseen tai 
organisatoriseen rakenteeseen, 
liiketoimintaan tai rahoitustilanteeseen 
kohdistuneen muutoksen jälkeen, joka 
voisi vaikuttaa olennaisesti tai edellyttää 
muutosta elvytyssuunnitelmaan. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
edellyttää, että laitokset päivittävät 
elvytyssuunnitelmansa tätä useammin.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laitokset päivittävät elvytyssuunnitelmansa 
ainakin vuosittain tai jokaisen sellaisen 
laitoksen oikeudelliseen tai 
organisatoriseen rakenteeseen, 
liiketoimintaan tai rahoitustilanteeseen 
kohdistuneen muutoksen jälkeen, joka 
voisi vaikuttaa olennaisesti tai edellyttää 
muutosta elvytyssuunnitelmaan. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
edellyttää, että laitokset päivittävät 
elvytyssuunnitelmansa tätä useammin, jos 
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se on tarpeen finanssimarkkinoiden 
vakauden kannalta.

Or. bg

Perustelu

On pyrittävä välttämään se riski, että toimivaltaiset viranomaiset vaatisivat luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä ajantasaistamaan elvytyssuunnitelmansa liian usein – paitsi jos ajan 
tasalle saattaminen on olennaisen tärkeää finanssimarkkinoiden kokonaisvaltaisen vakauden 
kannalta – jottei laitoksia ja yrityksiä rasiteta tarpeettomalla byrokratialla.

Tarkistus 10
Dimitar Stoyanov

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuviranomaisten on 
varmistettava, että 4 kohdassa tarkoitetuista 
instrumenteista todistavat asiakirjat 
toimitetaan kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen tiedossa oleville 
osakkeenomistajille ja velkojille.

5. Kriisinratkaisuviranomaisten on 
varmistettava, että 4 kohdassa tarkoitetuista 
instrumenteista todistavat asiakirjat 
toimitetaan hyvissä ajoin kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen tiedossa oleville 
osakkeenomistajille ja velkojille.

Or. bg

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korostaa osakkeenomistajien ja velkojien tarvetta saada tietoa sitä 
instrumenttia koskevista todisteista, jolla kriisinratkaisutoimet toteutetaan.

Tarkistus 11
Dimitar Stoyanov

Ehdotus direktiiviksi
78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kriisinratkaisuviranomaisen päätöksen 
on oltava välittömästi 
täytäntöönpanokelpoinen, eikä 

Poistetaan.
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tuomioistuin voi antaa sille 
keskeyttämismääräystä;

Or. bg

Perustelu

Jos kriisinratkaisutoimien toteuttamispäätökseen haetaan muutosta, tuomioistuimen oikeutta 
keskeyttää kriisinratkaisutoimien toteuttaminen ei pidä rajoittaa, jos käy ilmi, että sääntöjä 
on rikottu.


