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Grozījums Nr. 8
Dimitar Stoyanov

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Noregulējuma plānošana ir būtisks 
efektīva noregulējuma elements. Varas 
iestāžu rīcībā būtu jābūt visai 
nepieciešamajai informācijai, lai izplānotu, 
kādā veidā iestādes vai pārrobežu grupas 
pamatfunkcijas var izolēt no pārējiem 
darījumiem un nodot tā, lai nodrošinātu 
pamatfunkciju saglabāšanu un turpināšanu. 
Tomēr prasība sagatavot noregulējuma 
plānu būtu jāvienkāršo, ņemot vērā
iestādes vai grupas sistēmisko nozīmi.

(18) Noregulējuma plānošana ir būtisks 
efektīva noregulējuma elements. Varas 
iestāžu rīcībā būtu jābūt visai 
nepieciešamajai informācijai, lai izplānotu, 
kādā veidā iestādes vai pārrobežu grupas 
pamatfunkcijas var izolēt no pārējiem 
darījumiem un nodot tā, lai nodrošinātu 
pamatfunkciju saglabāšanu un turpināšanu. 
Tomēr prasībai sagatavot noregulējuma 
plānu vajadzētu būt samērīgai ar iestādes 
vai grupas sistēmisko nozīmi.

Or. bg

Grozījums Nr. 9
Dimitar Stoyanov

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes 
atjaunina savus sanācijas plānus vismaz 
reizi gadā vai pēc izmaiņām to juridiskajā 
vai organizatoriskajā struktūrā, to 
uzņēmējdarbības vai finanšu situācijā, kas 
varētu būtiski ietekmēt vai rada 
nepieciešamību ieviest izmaiņas sanācijas 
plānā. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
iestādēm atjaunināt to sanācijas plānus 
biežāk.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes 
atjaunina savus sanācijas plānus vismaz 
reizi gadā vai pēc izmaiņām to juridiskajā 
vai organizatoriskajā struktūrā, to 
uzņēmējdarbības vai finanšu situācijā, kas 
varētu būtiski ietekmēt vai rada 
nepieciešamību ieviest izmaiņas sanācijas 
plānā. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
iestādēm atjaunināt to sanācijas plānus 
biežāk, ja tas ir nepieciešams finanšu 
tirgu stabilitātei.

Or. bg
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Pamatojums

Ir jānovērš risks, ka kompetentās iestādes kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām prasa 
atjaunināt to sanācijas plānus pārāk bieži — izņemot gadījumus, kad šāda atjaunināšana ir 
būtiska finanšu tirgu vispārējai stabilitātei, — lai attiecīgajām iestādēm un sabiedrībām 
neradītu nevajadzīgu birokrātijas slogu.

Grozījums Nr. 10
Dimitar Stoyanov

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Noregulējuma iestāde nodrošina, ka 
zināmajiem noregulējamās iestādes 
akcionāriem un kreditoriem tiek nosūtīti 
dokumenti, kas apstiprina 4. punktā 
minētos aktus.

5. Noregulējuma iestāde nodrošina, ka 
zināmajiem noregulējamās iestādes 
akcionāriem un kreditoriem savlaicīgi tiek 
nosūtīti dokumenti, kas apstiprina 
4. punktā minētos aktus.

Or. bg

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt nepieciešamību informēt akcionārus un kreditorus par 
pierādījumu instrumentam, ar kura palīdzību tiek veikta noregulējuma darbība.

Grozījums Nr. 11
Dimitar Stoyanov

Direktīvas priekšlikums
78. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noregulējuma iestādes lēmums ir 
nekavējoties izpildāms, un tam nepiemēro 
tiesas izdotu apturēšanas rīkojumu;

svītrots

Or. bg

Pamatojums

Gadījumā, ja lēmums par noregulējuma darbības veikšanu tiek pārskatīts tiesā, nevajadzētu 
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ierobežot tiesas tiesības pārtraukt noregulējuma darbību, ja tiek konstatēti noteikumu 
pārkāpumi.


