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Amendement 8
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Afwikkelingsplanning is een 
essentieel onderdeel van een doeltreffende 
afwikkeling. De autoriteiten moeten over 
alle informatie beschikken die nodig is om 
te plannen hoe de essentiële functies van 
een instelling of van een 
grensoverschrijdende groep van de rest van 
de bedrijfsactiviteiten kunnen worden 
gescheiden en kunnen worden 
overgedragen om het behoud en de 
voortzetting van essentiële functies te 
garanderen. De verplichting tot het 
opstellen van een afwikkelingsplan moet 
echter worden vereenvoudigd in het licht 
van de systeemrelevantie van de instelling 
of groep.

(18) Afwikkelingsplanning is een 
essentieel onderdeel van een doeltreffende 
afwikkeling. De autoriteiten moeten over 
alle informatie beschikken die nodig is om 
te plannen hoe de essentiële functies van 
een instelling of van een 
grensoverschrijdende groep van de rest van 
de bedrijfsactiviteiten kunnen worden 
gescheiden en kunnen worden 
overgedragen om het behoud en de 
voortzetting van essentiële functies te 
garanderen. De verplichting tot het 
opstellen van een afwikkelingsplan moet 
echter in verhouding staan tot de 
systeemrelevantie van de instelling of 
groep.

Or. bg

Amendement 9
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
instellingen hun herstelplannen ten minste 
een keer per jaar bijwerken of na een 
verandering in de juridische of 
organisatiestructuur van de instelling, haar 
bedrijfsactiviteiten of haar financiële 
positie, welke een wezenlijk effect op het 
herstelplan kan hebben of een wijziging 
hierin noodzakelijk maakt. De bevoegde 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
instellingen hun herstelplannen ten minste 
een keer per jaar bijwerken of na een 
verandering in de juridische of 
organisatiestructuur van de instelling, haar 
bedrijfsactiviteiten of haar financiële 
positie, welke een wezenlijk effect op het 
herstelplan kan hebben of een wijziging 
hierin noodzakelijk maakt. De bevoegde 
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autoriteiten kunnen van de instellingen 
eisen dat deze hun herstelplannen vaker 
bijwerken.

autoriteiten kunnen van de instellingen 
eisen dat deze hun herstelplannen vaker 
bijwerken indien dit noodzakelijk is voor 
de stabiliteit van de financiële markten.

Or. bg

Motivering

Het risico dat de bevoegde autoriteiten de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
verplichten om hun herstelplannen al te vaak bij te werken, moet worden vermeden, tenzij het 
gaat om bijwerkingen die noodzakelijk zijn voor de algemene stabiliteit van de financiële 
markten. Op deze manier worden de instellingen en ondernemingen niet onnodig belast met 
administratieve rompslomp.

Amendement 10
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De afwikkelingsautoriteit draagt er zorg 
voor dat de documenten die als bewijsstuk 
van de in lid 4 bedoelde instrumenten 
fungeren, aan de bekende aandeelhouders 
en crediteuren van de instelling in 
afwikkeling worden toegezonden.

5. De afwikkelingsautoriteit draagt er zorg 
voor dat de documenten die als bewijsstuk 
van de in lid 4 bedoelde instrumenten 
fungeren, tijdig aan de bekende 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling in afwikkeling worden 
toegezonden.

Or. bg

Motivering

Bedoeld om te benadrukken dat aandeelhouders en crediteuren moeten worden ingelicht over 
het bewijsstuk van het instrument waarmee de afwikkelingsmaatregel is genomen.

Amendement 11
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het besluit van de 
afwikkelingsautoriteit is onmiddellijk 
afdwingbaar en de rechter kan geen 
opschorting ervan gelasten;

Schrappen

Or. bg

Motivering

In geval van een rechterlijke toetsing van een besluit tot het nemen van een 
afwikkelingsmaatregel, is het niet passend het recht van de rechter om de 
afwikkelingsmaatregel op te schorten wanneer inbreuken op de regelgeving worden 
vastgesteld, te beperken.


