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1. Спазване на препоръките и
задължения за докладване
Статут на препоръките
1. Настоящият документ съдържа препоръки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 1 . Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010
компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на
препоръките.
2. В препоръките е представено становището на ЕБО относно подходящите надзорни
практики в Европейската система за финансов надзор или за това как следва да се прилага
правото на Съюза в дадена област. Компетентните органи, определени в член 4,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези препоръки, следва да
ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (напр. чрез изменение на
правната рамка или надзорните процеси), включително в случаите, когато препоръките
са насочени основно към институциите.

Изисквания за докладване
3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 26.03.2018
компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват
тези препоръки, или в противен случай да изложат причините за неспазването им. При
липса на уведомление в този срок ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват
препоръките. Уведомленията следва да се изпратят чрез подаване на формуляра, който
можете да се намери на уебсайта на ЕБО, на адрес compliance@eba.europa.eu, като се
посочи референтен номер „EBA/REC/2017/02“. Уведомленията следва да се подават от
лица, оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на техните
компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването трябва също да се докладва
на ЕБО.
4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3.
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Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на
Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на
Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
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2. Предмет, обхват и определения
Предмет
5. Настоящата препоръка определя по какъв начин юридическите субекти и клоновете
(субекти или субекти от група) следва да бъдат включени в плана за възстановяване на
групата, изготвен и представен в съответствие с членове 5—9 от Директива 2014/59/ЕС 2,
членове 3—21 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията 3, EBA/GL/2015/02
относно показателите, свързани с плана за възстановяване 4 и EBA/GL/2014/06 относно
набора от сценарии за използване при плановете за възстановяване 5.

Адресати
6. Настоящите препоръки са предназначени за компетентните органи, както са определени
в член 4, точка 2, подточка i) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и по-специално за
консолидиращия надзорен орган и компетентните органи, посочени в членове 5—9 от
Директива 2014/59/ЕС за целите на планове за възстановяване на групата.
7. Настоящите препоръки са предназначени за кредитните институции, както са определени
в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013; за финансовите холдинги със
смесена дейност, както са определени в член 4, параграф 1, точка 21 от Регламент (ЕС) №
575/2013; и за инвестиционните посредници, както са определени в член 4, параграф 1,
точка 1 от Директива 2014/65/ЕС, и по-специално предприятията майки от Съюза и
съответните субекти от групата в рамките на обхвата на пруденциалната консолидация.

Обхват на прилагане
8. Настоящите препоръки се отнасят до плановете за възстановяване на групи, за които
предприятието майка е установено в ЕС.
9. Компетентните органи следва да гарантират, че кредитните институции, финансовите
холдинги със смесена дейност и инвестиционните посредници, посочени в точка 7, както
и финансовите холдинги, както са определени в член 4, параграф 1, точка 20 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, спазват тази препоръка.

2

ОВ L 173/190

3

ОВ L 184/1

4

Достъпно
на:
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1147256/EBA-GL-201502_BG_Guidelines+on+recovery+plans+indicators.pdf/eda39e04-21e7-4d96-a13a-72416378deb8
5

Достъпно на: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/984909/EBA_2014_BG.pdf/b4debc05-85fa-44a4-b32af648480ff4a0
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Определения
10.Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директиви
2014/59/ЕС и 2013/36/ЕС и в актовете, посочени в точка 5, имат същото значение в
настоящите препоръки.

3. Въвеждане
Дата на прилагане
11.Настоящите препоръки се прилагат от 1 януари 2018 г.
12.При представянето на първия план за възстановяване след датата на прилагане на
настоящата препоръка, консолидиращият надзорен орган и компетентните органи,
участващи в процеса на постигане на съвместно решение, посочен в член 8 от Директива
2014/59/ЕС, могат да решат да не прилагат точка 58 от настоящата препоръка, ако са
изпълнени следните условия:
(а) индивидуалните планове се считат за необходими, за да се осигури безпрепятствен
преход към плана за възстановяване на групата на информацията за планиране на
възстановяването, налична към момента на местно ниво; и
(б) индивидуалните планове се съобщават на консолидиращия надзорник и са изцяло в
съответствие с плана за възстановяване на групата.

4. Идентифициране на субекти от
групата
13.За целите на плана за възстановяване на групата, предприятието майка от Съюза следва
да идентифицира всички субекти от групата, които попадат в обхвата на пруденциалната
консолидация, включително техните клонове. За субекти от групи, установени в трета
държава, покритието им в плана за възстановяване на групата също следва да отчете, в
зависимост от случая, приложимия режим за планиране на възстановяването в държавата
на тяхното установяване.
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14.Институциите следва да идентифицират клоновете, които са от значение за групата или за
икономиката, включително за финансовата система на една или повече държави членки,
и впоследствие да ги обхванат в съответствие с раздел 6, или като част от юридическия
субект, към който принадлежат или отделно, ако това се счита за целесъобразно въз
основа на структурата на групата. В тази връзка следва да се отчетат процедурите за
наблюдение, процедурите за ескалиране и процедурите за вземане на решения, както и
прилагането на вариантите за възстановяване. В първия случай обхватът на този
юридически субект трябва да включва също, ако е уместно, специфична информация,
свързана с клона. Предприятието майка от Съюза в двата случая следва да гарантира, че
всяка специфична за клона информация, необходима съгласно раздел 6, е включена
ефективно в плана за възстановяване на групата.
15.Клонове, които са определени като значими — както и в съответствие с EBA-GL-2017-14,
следва да попаднат в обхвата на плана за възстановяване на групата като съществен
субект, който е от значение за групата или за местната икономика.
16.Клонове, които не са съществени, тъй като не са от значение нито за групата, нито за
икономиката на държава членка, не трябва да бъдат идентифицирани в плана за
възстановяване на групата отделно от юридическия субект, към който принадлежат.
17.По подобен начин, субекти, които са определени като други системно значими институции
(Д-СЗИ), също следва да бъдат индивидуално и конкретно обхванати в плана за
възстановяване на групата, тъй като представляват или субекти от значение за групата, или
субекти, значими на местно ниво.
18.В препоръката е разгледан обхватът на субектите в плана за възстановяване на групата, за
които предприятието майка е от Съюза. Предвид горепосоченото, клонове на институции,
чиято централа се намира в трета държава, са изключени от обхвата на настоящата
препоръка. Същевременно, в рамките на обичайното надзорно сътрудничество между
компетентните органи, органите от ЕС могат да си сътрудничат с органите на държави
извън ЕС с цел да се гарантира, че съществуват подходящи процедури за преодоляване на
евентуалните финансови затруднения на клонове извън ЕИП, особено ако това може да
окаже значително въздействие върху финансовата стабилност на държава членка или на
ЕС като цяло.
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5. Класификация на субектите и
клоновете
19.Въз основа на стратегическия анализ, извършен в съответствие с член 7 от Делегиран
регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията, и по-специално въз основа на схема на основните
стопански дейности и критичните функции 6 и връзките им с юридическите субекти и
клоновете от групата в съответствие с параграф 1, буква б) от същия член, предприятието
майка от Съюза следва да гарантира, че субектите от групата, идентифицирани съгласно
този раздел, са класифицирани в следните категории:
(а) субекти, които са от значение за групата („значими за групата субекти“);
(б) субекти, които са от значение за икономиката, включително за финансовата
система на една или повече държави членки („значими на местно ниво субекти“);
(в) субектите, които не са от значение за групата и за икономиката на държава
членка.
20.Предприятието майка от Съюза следва да определи като значим за групата всеки субект,
който отговаря на едно или повече от условията в член 7, параграф 2, букви а)—д) от
Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията, независимо от значението на този
субект за икономиката, включително за финансовата система на държава членка.
21.Предприятието майка от Съюза следва да определи като значим за икономиката,
включително за финансовата система на една или повече държави членки всеки субект,
който без да бъде от значение за групата по смисъла на предходната точка, е все пак,
предвид критичните функции, които изпълнява съгласно схемата, посочена в член 7,
параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията, важен за
икономиката, включително за финансовата система на една или повече държави членки 7.
22.Предприятието майка от Съюза следва да определи като субекти, които не са от значение
нито за групата, нито за икономиката на държава членка, всеки субект от групата, който не
попада в категориите, посочени в предходните две точки.
23.Предприятието майка от Съюза следва да гарантира, че обхватът на субектите от групата в
плана за възстановяване на групата се извършва по начин, който води до един, пълен,
цялостен и напълно последователен план за групата като цяло.

6

Вж. също COM DR 1075/2016 относно определяне на критични функции и основни стопански дейности
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Анализът на споделени услуги от критично значение може да бъде от полза за определяне на критичните
функции. За задълбочен преглед и насоки, вижте Техническата консултация на ЕБО относно идентифицирането на
критичните функции и основните стопански дейности
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24.Предприятието майка от Съюза следва да включва ръководството на онези субекти от
групата, които са определени като съществени за групата или на местно ниво, както в
подготовката, така и във фазата на одобрение на плана за възстановяване на групата.
Предприятието майка от Съюза следва да гарантира, че тези ръководства са добре
запознати с плана за възстановяване на групата, че са предоставили съответните данни и
са се ангажирали с изпълнението на плана.

6. Обхват на субектите в плана за
възстановяване на групата
6.1 Значими за групата субекти
25.Предприятието майка от Съюза следва да гарантира, че всички значими за групата субекти
са подходящо обхванати по обширен и задълбочен начин, във всички раздели на плана за
възстановяване на групата и в съответствие със следните точки.

а.

УПРАВЛЕНИЕ

26.Правилата за управление и процедурите за ескалация следва да бъдат разработени по
такъв начин, че да описват процеса на вземане на решения в рамките на групата. Това
следва да бъде гарантирано по начин, който позволява на компетентните органи да
наблюдават етапите на процесите, свързани с вземането и изпълнението на решения и
данните, които трябва да бъдат предоставени за вземане на информирани решения, по
отношение на потока от информация от предприятието майка до субектите и обратно.
27.Планът за възстановяване на групата следва да съдържа ясна информация относно
неговото разработване, приемане, преразглеждане и актуализиране, включително
участието на функции на ниво дъщерни предприятия и координация със съответните
функции на предприятието майка от Съюза. Освен това следва да се гарантира, че
ръководството на субекта участва адекватно в решението относно плана на групата, наймалко по отношение на частите, които са от значение за конкретния субект.
28.В плана за възстановяване на групата следва също така да бъде изяснено по какъв начин
обстоятелствата и процедурите, които са необходими за осигуряване на навременно
прилагане на вариантите за възстановяване на нивото на съответните субекти са
координирани с тези на ниво предприятието майка от Съюза. Следва да се гарантира,
доколкото е възможно, в съответствие с местните разпоредби, че предприятието майка и
съответните субекти оперират в съответствие с плана за възстановяване на групата, с цел
избягване на несъгласувани и непоследователни действия.
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29.При оценка на плана за възстановяване на групата, компетентните органи следва да могат
бързо да установят съгласуваността на вътрешните процеси за ескалиране и процесите за
вземане на решения, които се прилагат, когато са налични показатели за възстановяване.
Следователно правилата за управление и процедурите за ескалиране следва да бъдат
определени по подходящ начин за всички субекти, за които планът за възстановяване
съдържа показатели за възстановяване (на ниво субект). По-специално, планът за
възстановяване следва да описва как следва да се гарантира навременно и адекватно
уведомяване на консолидиращия надзорен орган и компетентните органи на дъщерните
предприятия и клоновете.
30.На последно място, следва да се осигури подходяща информация относно нивото на
взаимосвързаност на тези субекти с останалата част от групата, икономиката и
финансовата система на съответните държави членки.

б.

ПОКАЗАТЕЛИ

31.За субекти, които са от значение за групата, показателите за възстановяване следва да се
разглеждат на нивото на отделния субект, напр. в зависимост от модела на стопанска
дейност и на управление на групата. Ако подобни специфични за субекта показатели се
считат за значими, те следва да бъдат включени в плана за възстановяване на групата, в
допълнение към показателите, определени на нивото на групата, за което са приложими
Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно показателите за възстановяване 8.
Тези показатели следва да бъдат избирани и калибрирани по подходящ начин, който
отразява особеностите на субектите, и следва да бъдат съпътствани от подходящи
процедури за ескалиране.
32.Освен това планът за възстановяване на групата следва да отчита относимите специфични
за субекта показатели на плана за възстановяване за субекти, които подпомагат основни
стопански дейности и критични функции.

в.

ВАРИАНТИ

33.Планът за възстановяване на групата следва да включва достатъчен брой надеждни
варианти за възстановяване на жизнеспособността на групата и на нейните субекти след
неблагоприятна ситуация. Това може да включва, по целесъобразност, планирана
продажба на субект, определен като значим за група или значим на местно ниво. Ако
даден субект изпълнява критични функции, предприятието майка от Съюза следва да
изясни как всички критични функции, предоставяни от този субект, ще бъдат запазени по
време на процеса на продажба.
34.Изборът на подходящи варианти за възстановяване измежду специфичните за групата или
субекта действия следва да бъде съгласуван с начина, по който е организирана групата от
8

Вж. Насоки на ЕБО относно минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за
възстановяване

8

ПРЕПОРЪКА ОТНОСНО ОБХВАТА НА СУБЕКТИТЕ В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРУПАТА

гледна точка на нейния стопански модел, вътрешно управление и, ако е уместно, местните
регулаторни изисквания. За целта планът за възстановяване на групата следва да включва
оценка на възможното въздействие, което прилагането на всеки вариант за
възстановяване се очаква да има, не само върху субекта, за който е активиран вариантът,
а и върху всички потенциално засегнати значими за групата субекти. Той следва да поставя
особен акцент върху последиците за непрекъснатостта на критичните функции и други
взаимозависимости на групата.
35.Това включва анализ на вътрешните и/или външни нужди от комуникация, което води до
комуникационен план като част от изпълнението на всеки вариант, когато е уместно.

г.

СЦЕНАРИИ

36.Въпреки че необходимостта от разработване на отделни и конкретни сценарии за тези
субекти следва пропорционално да зависи от стопанския модел на групата, въздействието
на груповите или местните сценарии върху значими за групата субекти следва да бъде
ясно определено в плана за възстановяване на групата.
37.Когато стопанският модел на значим за групата субект е уникален и няма достатъчно
взаимодействие между субектите, така че груповият сценарий не обхваща всички
приложими рискове, тогава в плана за възстановяване на групата може да се включат
специфични за субекта сценарии, доколкото е уместно. Когато основните стопански
дейности и критичните функции, изпълнявани от тези субекти, вече са обхванати от
групови сценарии, не е необходимо да се разработват отделни сценарии за тези значими
за групата субекти.
38.Ако е уместно, планът за възстановяване на групата може да включва също сценарий, при
който се създават икономически или финансови затруднения на ниво държавата членка
на отделния субект, а след това се разпростират до групата и може да попречат на
предприятието майка от Съюза да подпомага този субект.

6.2 Значими на местно ниво субекти
39.За значими на местно ниво субекти от групата, планът за възстановяване на групата следва
да се съсредоточи върху възстановяване на финансовото състояние и осигуряване на
оперативна непрекъснатост, като по този начин се гарантира, че критичните функции се
запазват в случай на затруднения. За целта всички критични функции на тези субекти
следва да бъдат идентифицирани в плана за възстановяване на групата.

а.

УПРАВЛЕНИЕ

40.Акцентът за значими на местно ниво субекти в плана за възстановяване на групата следва
да бъде върху процедурите за ескалиране, като се направи разграничение между
случаите, когато е необходимо да се измести процесът на вземане на решения от субекта
към предприятието майка от Съюза и когато предприятието майка е информирано, но не
9
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участва във вземането на решенията. Правилата за управление и процедурите за
ескалиране следва да бъдат описани за всички субекти, за които показателите на плана за
възстановяване на ниво субект се считат за необходими. Посочване на правилата за
управление (съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075
на Комисията) при разработването и поддържането на плана по отношение на отделен
субект следва да не се счита за необходимо 9, освен ако не е направена различна оценка в
контекста на процеса за постигане на съвместно решение, посочен в член 8 от Директива
2014/59/ЕС.
41.Планът за възстановяване на групата следва да включва достатъчно информация относно
вътрешните процедури за ескалиране и процедурите за вземане на решения, както и
относно съгласуваността между правилата за управление, като позволява планът за
възстановяване да бъде активиран, както на ниво субект от групата, така и на ниво
предприятието майка от Съюза. Когато в съответствие с плана активирането може да се
осъществи и на нивото на субекти от групата, местните ръководства на тези субекти следва
да бъдат въвлечени в процеса на вземане на решения, а тези обстоятелства следва да
бъдат включени в плана 10.
42.Планът за възстановяване на групата следва да съдържа също ясна информация относно
възможността на групата за ефективно прилагане на вариантите за възстановяване на
местно ниво, ако е необходимо, както и относно вариантите, които се прилагат на групово
ниво, но оказват въздействие върху местните критични функции. Планът за
възстановяване следва да дава информация за условията, при които ръководството на
групата може ефективно да изпълнява варианти за възстановяване на местно ниво и, ако
е приложимо, каква роля имат ръководството на местно ниво и местните компетентни
органи. Освен това следва да се гарантира, че ръководството на субекта участва адекватно
в изготвянето на плана на групата, най-малко по отношение на частите, които са от
значение за конкретния субект.

б.

ПОКАЗАТЕЛИ

43.За целите на плана за възстановяване на групата следва да бъде взето предвид
включването на показатели за субектите, на които са възложени критични функции.
44.Когато включването на специфични за субекта показатели, както е посочено в предходната
точка, се счита за необходимо, тези показатели следва да бъдат подходящо калибрирани
с цел да отразяват характеристиките на субектите и остатъчните специфични за субекта
рискове, както и да бъдат допълнени от подходящи процедури за ескалиране.

9

Фактът, че правилата за управление за поддържане и актуализация на плана за възстановяване може да не се
считат за необходими, не освобождава институцията от задължението да представи план за възстановяване
съгласно разпоредбите, посочени в членове 5—8 от Директивата за възстановяване и преструктуриране на
банките.
10

Участието на местните ръководни органи може да приеме различни форми, например местно одобрение на
плана за възстановяване на групата, необвързващи становища и др.
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в.

ВАРИАНТИ

45.Планът на групата следва да включва достатъчен брой надеждни варианти за
възстановяване на жизнеспособността на групата и на нейните субекти след
неблагоприятна ситуация. Това може да включва, по целесъобразност, планирана
продажба на субект, определен като значим на местно ниво. Когато даден субект
изпълнява критични функции, предприятието майка от Съюза следва да изясни как ще
бъдат запазени всички критични функции, изпълнявани от този субект, по време на
процеса на продажба.
46.Изборът на подходящи варианти за възстановяване между специфичните за групата или
субекта действия следва бъде в съответствие с целта за запазване на критичните функции,
изпълнявани от субекта, като се отчита организацията на групата от гледна точка на нейния
стопански модел, вътрешно управление и, ако е уместно, местните регулаторни
изисквания. За целта планът за възстановяване на групата следва да включва оценка на
основните варианти за възстановяване, като обръща специално внимание на последиците
за непрекъснатостта на критичните функции и отчита всички относими взаимозависимости
в рамките на групата.

г.

СЦЕНАРИИ

47.Конкретни сценарии, свързани със значим на местно ниво субект, не се считат за
необходими, ако въздействието на груповите сценарии се счита за значимо и за тези
субекти.
48.Ако е целесъобразно, планът за възстановяване на групата може да включва също
сценарий, при който се създават икономически затруднения на ниво държава членка на
отделния субект, а след това обхващат групата и може да попречат на предприятието
майка от Съюза да подпомага отделния субект.
49.Следва да се гарантира, че сценариите на ниво група позволяват на предприятието майка
от Съюза, на значимия на местно ниво субект и на компетентните органи да оценят
въздействието на затрудненията в своите юрисдикции, доколкото е уместно.

6.3 Субекти, които не са от значение за групата или за
икономиката на държава членка
50.Включването на тези субекти в плана за възстановяване на групата следва да бъде
представено в съкратена форма, например чрез диаграма или таблица, да се фокусира
върху информацията, необходима за идентифициране на тези субекти, и да описва
накратко позицията им в общата стратегия на групата. За целта планът следва, ако е
целесъобразно и като цяло, да гарантира, че правилата за управление позволяват
информация за неблагоприятна ситуация на местно ниво да може да бъде предадена
безпроблемно във възходяща посока до предприятието майка и съответния компетентен
11
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орган и обратно. По принцип всички значими въздействия на вариантите за
възстановяване върху тези субекти следва да бъдат отбелязани в плана за възстановяване
на групата, ако е уместно, като се отчита структурата на групата.

7. Наблюдение на обхвата на
субектите от групата
51.При преразглеждането (оценката) на плана за възстановяване на групата в съответствие с
процеса на постигане на съвместно решение, посочен в член 8 от Директива 2014/59/ЕС,
консолидиращият надзорен орган следва да гарантира, че субектите от групата са
идентифицирани и включени в плана за възстановяване на групата в съответствие с
настоящата препоръка.
52.Когато наборът от субекти, определени в плана за възстановяване на групата се различава
от информацията, която консолидиращият надзорен орган има въз основа на отнасяне,
извършено и актуализирано в съответствие с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/98
на Комисията 11 и член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/99 на Комисията 12 ,
консолидиращият надзорен орган следва да поиска от предприятието майка от Съюза
изясняване и, ако е целесъобразно, отстраняване на несъответствието.
53. Когато се преценява начинът, по който информацията за различните субекти от групата
фактически е организирана и представена в рамките на плана за възстановяване на
групата, консолидиращият надзорен орган и компетентните органи, участващи в
съвместното решение, следва да вземат под внимание конкретния стопански модел на
групата и приложимата стратегия за преструктуриране (т.е. една входна точка или
множество входни точки). Въпреки че информацията за отделните субекти може да е
интегрирана в различна степен с останалата част от плана, институциите следва винаги да
гарантират, че предоставената информация е логически последователна в целия план.
54.Когато обхватът на субектите в плана за възстановяване на групата не е в съответствие с
настоящите препоръки, консолидиращият надзорен орган и компетентните органи,
участващи в процеса на постигане на съвместно решение, посочен в член 8 от Директива
2014/59/ЕС, следва да се стремят да гарантират, че тази липса на информация е надлежно
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отбелязана в документа за съвместно решение, заедно с договорения срок за коригиране
на този недостатък от предприятието майка от Съюза.
55.Консолидиращият надзорен орган следва да вземе предвид становищата на
компетентните органи, участващи в процеса на постигане на съвместно решение, при
оценката на плана за възстановяване на групата с цел да отчете съображенията им във
връзка с подходящото обхващане на някои субекти. По-конкретно консолидиращият
надзорен орган следва да вземе предвид съответно становището на компетентния орган
на държавата членка, в която са установени групата или значимият на местно ниво субект,
относно липсата на обхващане на субектите в плана за възстановяване на групата.
56.Констатациите относно липсата на обхващане, включени в документа за съвместно
решение, следва да бъдат съобщени от консолидиращия надзорен орган на
предприятието майка от Съюза, заедно с всички необходими мерки и съответния срок,
които предприятието майка от Съюза трябва да спази с цел коригиране на този недостатък
в последващите актуализации на плана за възстановяване на групата. Обратната
информация, получена от предприятието майка от Съюза, следва да бъде съобщена на
компетентните органи, участващи в процеса на постигане на съвместно решение.
57.В особено тежки случаи консолидиращият надзорен орган и компетентните органи следва
да положат усилия да преценят дали липсата на покритие, посочена в точка 54, следва да
се счита за съществен недостиг на плана за възстановяване на групата: в такъв случай
следва да се спазва процедурата, посочена в член 6, параграфи 5 и 6 от Директивата за
възстановяване и преструктуриране на банките.
58.Без да се засяга точка 12, консолидиращият надзорен орган и компетентните органи,
участващи в процеса на постигане на съвместно решение, посочен в член 8 от Директивата
за възстановяване и преструктуриране на банките, не следва да изискват предоставянето
на индивидуални планове единствено с цел преодоляване на недостатъчното покритие на
субектите в плана за възстановяване на групата, както е посочено в предходните точки.
59.Европейският банков орган следва да наблюдава прилагането на настоящата препоръка,
за да оцени подобренията в изготвянето на последователни и ефективни правила във
връзка с плановете за възстановяване на институциите от ЕС. За целта компетентните
органи следва да предоставят на ЕБО съответната информация, необходима за това
наблюдение.
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