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Pakeitimas 8
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) planavimas yra būtina veiksmingo 
pertvarkymo dalis. Valdžios institucijos 
turėtų turėti visą būtiną informaciją, kad 
suplanuotų, kaip įstaigos ar tarpvalstybinės 
grupės esmines funkcijas galima izoliuoti 
nuo kitų veiklos sričių ir perduoti siekiant 
užtikrinti, kad esminės funkcijos būtų 
išsaugotos ir toliau vykdomos. Tačiau 
reikalavimas rengti pertvarkymo planą 
turėtų būti supaprastintas, atsižvelgiant į 
sisteminę įstaigos ar grupės svarbą;

(18) planavimas yra būtina veiksmingo 
pertvarkymo dalis. Valdžios institucijos 
turėtų turėti visą būtiną informaciją, kad 
suplanuotų, kaip įstaigos ar tarpvalstybinės 
grupės esmines funkcijas galima izoliuoti 
nuo kitų veiklos sričių ir perduoti siekiant 
užtikrinti, kad esminės funkcijos būtų 
išsaugotos ir toliau vykdomos. Tačiau 
reikalavimas rengti pertvarkymo planą 
turėtų būti proporcingas sisteminei
įstaigos ar grupės svarbai;

Or. bg

Pakeitimas 9
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos 
savo gaivinimo planus atnaujintų bent kartą 
per metus arba pasikeitus įstaigos teisinei 
ar organizacinei struktūrai, veiklai ar 
finansinei būklei, kai tai gali turėti 
reikšmingą poveikį gaivinimo planui arba 
kai dėl to būtina tą planą keisti. 
Kompetentingos institucijos gali reikalauti, 
kad įstaigos savo gaivinimo planus 
atnaujintų dažniau.

2. Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos 
savo gaivinimo planus atnaujintų bent kartą 
per metus arba pasikeitus įstaigos teisinei 
ar organizacinei struktūrai, veiklai ar 
finansinei būklei, kai tai gali turėti 
reikšmingą poveikį gaivinimo planui arba 
kai dėl to būtina tą planą keisti. 
Kompetentingos institucijos gali reikalauti, 
kad įstaigos savo gaivinimo planus 
atnaujintų dažniau, jei to reikėtų siekiant 
užtikrinti finansų rinkų stabilumą.

Or. bg
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Pagrindimas

Reikia užkirsti kelią rizikai, kad kompetentingos institucijos pernelyg dažnai reikalautų 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių atnaujinti savo gaivinimo planus (išskyrus atvejus, kai 
šis atnaujinimas itin svarbus norint užtikrinti bendrą finansų rinkų stabilumą), kad įstaigoms 
ir įmonėms nebūtų sukuriama nereikalinga administracinė našta.

Pakeitimas 10
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pertvarkymo institucija užtikrina, kad 
dokumentai, kuriuose pateikiami 4 dalyje 
nurodytų priemonių įrodymai, būtų nusiųsti 
žinomiems pertvarkomos įstaigos 
akcininkams ir kreditoriams.

5. Pertvarkymo institucija užtikrina, kad 
dokumentai, kuriuose pateikiami 4 dalyje 
nurodytų priemonių įrodymai, būtų laiku 
nusiųsti žinomiems pertvarkomos įstaigos 
akcininkams ir kreditoriams.

Or. bg

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad akcininkus ir kreditorius būtina informuoti apie priemonių, kuriomis 
nurodoma imtis pertvarkymo veiksmų, įrodymus.

Pakeitimas 11
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pertvarkymo institucijos sprendimas 
yra vykdytinas nedelsiant ir jam 
netaikomas teismo išduotas sustabdymo 
potvarkis;

Išbraukta.

Or. bg
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Pagrindimas

Tuo atveju, kai atliekama teisminė sprendimo imtis pertvarkymo veiksmų peržiūra, būtų 
netinkama apriboti teismo teisę sustabdyti atitinkamus pertvarkymo veiksmus, jei nustatoma, 
kad buvo pažeistos taisyklės.


