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Módosítás 8
Dimitar Stoyanov

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A szanálás megtervezése a hatékony 
szanálás elengedhetetlen eleme. A 
hatóságoknak minden szükséges 
információval rendelkezniük kell annak 
megtervezéséhez, hogyan különíthetők el 
egy intézmény vagy határokon átnyúló 
csoport alapvető funkciói a tevékenység 
többi részétől, és azok hogyan ruházhatók 
át megőrzésük és folyamatos biztosításuk 
érdekében. A szanálási terv készítésére 
vonatkozó követelményt azonban 
egyszerűsített módon, az intézmény vagy 
csoport rendszerszintű jelentőségének 
megfelelően kell alkalmazni.

(18) A szanálás megtervezése a hatékony 
szanálás elengedhetetlen eleme. A 
hatóságoknak minden szükséges 
információval rendelkezniük kell annak 
megtervezéséhez, hogyan különíthetők el 
egy intézmény vagy határokon átnyúló 
csoport alapvető funkciói a tevékenység 
többi részétől, és azok hogyan ruházhatók 
át megőrzésük és folyamatos biztosításuk 
érdekében. A szanálási terv készítésére 
vonatkozó követelményt azonban az 
intézmény vagy csoport rendszerszintű 
jelentőségével arányosan kell alkalmazni.

Or. bg

Módosítás 9
Dimitar Stoyanov

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intézmények legalább évente, illetve az 
intézmény jogi vagy szervezeti 
felépítésével, tevékenységével vagy 
pénzügyi helyzetével kapcsolatos minden 
olyan változást követően frissítsék 
helyreállítási tervüket, amely lényegi 
hatással lehet a helyreállítási tervre, vagy 
szükségessé teszi annak módosítását. Az 
illetékes hatóságok előírhatják, hogy az 
intézmények ennél gyakrabban frissítsék 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intézmények legalább évente, illetve az 
intézmény jogi vagy szervezeti 
felépítésével, tevékenységével vagy 
pénzügyi helyzetével kapcsolatos minden 
olyan változást követően frissítsék 
helyreállítási tervüket, amely lényegi 
hatással lehet a helyreállítási tervre, vagy 
szükségessé teszi annak módosítását. Az 
illetékes hatóságok előírhatják, hogy az 
intézmények ennél gyakrabban frissítsék 
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helyreállítási tervüket. helyreállítási tervüket, amennyiben ezt a 
pénzügyi piacok stabilitása szükségessé 
teszi.

Or. bg

Indokolás

El kell kerülni azt a kockázatot, hogy az illetékes hatóságok túl gyakran írják elő a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára a helyreállítási tervük frissítését – kivéve, 
amikor a frissítés alapvető fontosságú a pénzügyi piacok stabilitásának egészére vonatkozóan 
–  annak érdekében, hogy az intézményeket és cégeket ne sújtsa felesleges bürokrácia. 

Módosítás 10
Dimitar Stoyanov

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szanálási hatóság biztosítja, hogy a 
(4) bekezdésben említett instrumentumok 
bizonyítékául szolgáló dokumentumok 
eljussanak a szanálás alatt álló intézmény 
ismert részvényeseihez és hitelezőihez.

(5) A szanálási hatóság biztosítja, hogy a 
(4) bekezdésben említett instrumentumok 
bizonyítékául szolgáló dokumentumok 
időben eljussanak a szanálás alatt álló 
intézmény ismert részvényeseihez és 
hitelezőihez.

Or. bg

Indokolás

A cél kihangsúlyozni, hogy a részvényeseket és a hitelezőket tájékoztatni kell a szanálási 
intézkedés eszközéül szolgáló instrumentum bizonyítékáról. 

Módosítás 11
Dimitar Stoyanov

Irányelvre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szanálási hatóság határozata azonnal 
végrehajtható és azt nem érinti a bíróság 

törölve
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által a felfüggesztésre vonatkozóan hozott 
végzés;

Or. bg

Indokolás

A szanálási intézkedésről szóló határozat bírósági felülvizsgálata esetén nem helyes 
korlátozni a bíróságnak a szanálási intézkedés felfüggesztéséhez való jogát, amennyiben 
kimutatható a szabályok megsértése.


