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Predlog spremembe 8
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Načrtovanje reševanja je bistven del 
učinkovitega reševanja. Organi bi morali 
imeti vse informacije, ki so potrebne za 
načrtovanje, kako bistvene funkcije 
institucije ali čezmejne skupine ločiti od 
ostalih poslovnih področij ter jih prenesti, 
da se zagotovita ohranitev ključnih funkcij 
in njihovo nadaljnje izvajanje. Vendar bi
bilo treba zahtevo za pripravo načrta 
reševanja poenostaviti, da bo odražala
sistemski pomen institucije ali skupine.

(18) Načrtovanje reševanja je bistven del 
učinkovitega reševanja. Organi bi morali 
imeti vse informacije, ki so potrebne za 
načrtovanje, kako bistvene funkcije 
institucije ali čezmejne skupine ločiti od 
ostalih poslovnih področij ter jih prenesti, 
da se zagotovita ohranitev ključnih funkcij 
in njihovo nadaljnje izvajanje. Vendar bi
morala biti zahteva za pripravo načrta 
reševanja sorazmerna glede na sistemski 
pomen institucije ali skupine.

Or. bg

Predlog spremembe 9
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da institucije 
svoje načrte sanacije posodobijo vsaj 
enkrat letno ali po spremembi pravne ali 
organizacijske strukture institucije, njenega 
poslovanja ali finančnega položaja, ki bi 
lahko bistveno vplivala na načrt sanacije 
ali zaradi katere bi ga bilo treba spremeniti.
Pristojni organi lahko od institucij 
zahtevajo, da svoje načrte sanacije 
posodabljajo pogosteje.

2. Države članice zagotovijo, da institucije 
svoje načrte sanacije posodobijo vsaj 
enkrat letno ali po spremembi pravne ali 
organizacijske strukture institucije, njenega 
poslovanja ali finančnega položaja, ki bi 
lahko bistveno vplivala na načrt sanacije 
ali zaradi katere bi ga bilo treba spremeniti.
Pristojni organi lahko od institucij 
zahtevajo, da svoje načrte sanacije 
posodabljajo pogosteje, če je to potrebno 
zaradi stabilnosti finančnih trgov.

Or. bg
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Obrazložitev

Tveganje, da bi pristojni organi od kreditnih institucij in investicijskih podjetij prepogosto 
zahtevali posodobitev načrtov sanacije, je treba preprečiti – razen kadar je ta posodobitev 
bistvena za splošno stabilnost finančnih trgov –, zato da institucij in podjetij ne bi po 
nepotrebnem obremenili s pretirano birokracijo.

Predlog spremembe 10
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembet

5. Organ za reševanje zagotovi, da se 
dokumenti, ki dokazujejo instrumente iz 
odstavka 4, pošljejo znanim delničarjem in 
upnikom institucije v postopku reševanja.

5. Organ za reševanje zagotovi, da se 
dokumenti, ki dokazujejo instrumente iz 
odstavka 4, pravočasno pošljejo znanim 
delničarjem in upnikom institucije v 
postopku reševanja.

Or. bg

Obrazložitev

Poudariti je treba, da morajo biti delničarji in upniki obveščeni o dokazu instrumenta, s 
katerim se sprejmejo ukrepi za reševanje.

Predlog spremembe 11
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog direktive
Člen 78 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odločitev organa za reševanje je takoj 
izvršljiva in ni predmet odločbe o začasni 
ustavitvi, ki jo izda sodišče;

črtano

Or. bg

Obrazložitev

Če se pri sodnem nadzoru nad odločitvijo o sprejetju ukrepa za reševanje ugotovi kršitev 
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pravil, ni primerno omejiti pravice sodišča za ustavitev tega ukrepa.


