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Ändringsförslag 8
Dimitar Stoyanov

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rekonstruktionsplanering är en 
nyckelkomponent i effektiv rekonstruktion. 
Myndigheterna bör ha all nödvändig 
information för att kunna planera hur ett 
instituts eller en multinationell koncerns 
nyckelverksamheter ska kunna skiljas från 
resten av affärsverksamheten och överlåtas, 
för att trygga att dessa kan bevaras och 
fortsättas. Kravet på att ta fram en 
rekonstruktionsplan bör dock förenklas 
och vara anpassat till institutets eller 
koncernens systemvikt.

(18) Rekonstruktionsplanering är en 
nyckelkomponent i effektiv rekonstruktion. 
Myndigheterna bör ha all nödvändig 
information för att kunna planera hur ett 
instituts eller en multinationell koncerns 
nyckelverksamheter ska kunna skiljas från 
resten av affärsverksamheten och överlåtas, 
för att trygga att dessa kan bevaras och 
fortsättas. Kravet på att ta fram en 
rekonstruktionsplan bör dock stå i 
proportion till institutets eller koncernens 
systemvikt.

Or. bg

Ändringsförslag 9
Dimitar Stoyanov

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
instituten uppdaterar sina 
återhämtningsplaner minst en gång om året 
eller efter en förändring av institutets 
juridiska eller organisatoriska struktur, dess 
affärsverksamhet eller dess finansiella 
situation som skulle kunna ha en väsentlig 
inverkan på eller nödvändiggöra en ändring 
av återhämtningsplanen. Behöriga 
myndigheter får kräva att institut 
uppdaterar sina återhämtningsplaner oftare.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
instituten uppdaterar sina 
återhämtningsplaner minst en gång om året 
eller efter en förändring av institutets 
juridiska eller organisatoriska struktur, dess 
affärsverksamhet eller dess finansiella 
situation som skulle kunna ha en väsentlig 
inverkan på eller nödvändiggöra en ändring 
av återhämtningsplanen. Behöriga 
myndigheter får kräva att institut 
uppdaterar sina återhämtningsplaner oftare 
om detta skulle vara nödvändigt för
stabiliteten på finansmarknaderna.
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Or. bg

Motivering

Man måste undvika att de behöriga myndigheterna kräver alltför många uppdateringar av 
kreditinstitutens och värdepappersföretagens återhämtningsplaner, utom i de fall då 
uppdateringen är nödvändig för den övergripande stabiliteten på finansmarknaderna. Det är 
nämligen angeläget att kreditinstituten och värdepappersföretagen inte pådyvlas onödiga 
administrativa bördor. 

Ändringsförslag 10
Dimitar Stoyanov

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Rekonstruktionsmyndigheten ska 
säkerställa att de dokument som bevisar de 
instrument som avses i punkt 4 skickas till 
de kända aktieägare och borgenärer 
institutet under rekonstruktion har.

5. Rekonstruktionsmyndigheten ska 
säkerställa att de dokument som bevisar de 
instrument som avses i punkt 4 i god tid
skickas till de kända aktieägare och 
borgenärer institutet under rekonstruktion 
har.

Or. bg

Motivering

Syftet är att understryka behovet av att aktieägarna och borgenärerna informeras om bevisen 
för det instrument som används för att genomföra rekonstruktionen.

Ändringsförslag 11
Dimitar Stoyanov

Förslag till direktiv
Artikel 78 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rekonstruktionsmyndighetens beslut 
ska träda i kraft omedelbart och ska inte 
vara beroende av ett domstolsbeslut om 
upphävande.

utgår
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Or. bg

Motivering

Vid en rättslig prövning av ett beslut om att vidta en rekonstruktionsåtgärd är det inte 
lämpligt att begränsa domstolens rätt att uppskjuta rekonstruktionsåtgärden om överträdelser 
av reglerna upptäcks.


