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Изменение 1
Louis Grech

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че 
наблюдаваният напоследък 
икономически спад разкри редица 
сериозни недостатъци и неравенства 
в рамките на единния пазар, като 
всички те имаха отрицателни 
последици за доверието на 
потребителите и гражданите; като 
има предвид, че за да защити правата 
на потребителите и да възстанови 
доверието им във финансовите 
пазари, ЕС трябва да предприеме 
спешни действия, като отчита 
интересите на потребителите във 
всички настоящи и бъдещи 
инициативи;

Or. en

Изменение 2
Louis Grech

Проектостановище
Съображение Б (ново) 

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че липсата на 
хармонизирани схеми за гарантиране 
на застрахователните вземания на 
европейско равнище и различните 
режими в държавите-членки доведоха 
до неефективна и неравностойна 
защита за притежателите на 
застрахователни полиции и забавиха 
функционирането на 
застрахователния пазар, като 
изкривиха трансграничната 
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конкуренция,

Or. en

Изменение 3
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че приемането на обща схема 
за гарантиране на застрахователните 
вземания на равнище ЕС и 
приспособяването на различните 
режими за гарантиране на 
застрахователните вземания, 
съществуващи в държавите-членки, би 
повишило на практика доверието на 
гражданите, би защитило правата на 
потребителите и данъкоплатците и би 
подкрепило стабилността на пазара 
конкретно в застрахователния сектор и 
като цяло на вътрешния пазар и във 
финансовите услуги; поради това 
приветства инициативата на Комисията 
да създаде схема за гарантиране на 
застрахователните вземания на 
европейско равнище;

1. счита, че приемането на обща схема 
за гарантиране на застрахователните 
вземания на равнище ЕС и 
приспособяването на различните 
режими за гарантиране на 
застрахователните вземания, 
съществуващи в държавите-членки, би 
повишило на практика доверието на 
гражданите, би защитило правата на 
потребителите и данъкоплатците и би 
подкрепило стабилността на пазара 
конкретно в застрахователния сектор и 
като цяло на вътрешния пазар и във 
финансовите услуги; поради това 
приветства инициативата на Комисията 
да създаде рамка за минимална 
хармонизация относно схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания;

Or. en

Изменение 4
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че приемането на обща схема
за гарантиране на застрахователните 

1. счита, че една обща рамка за
схемите за гарантиране на 
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вземания на равнище ЕС и 
приспособяването на различните 
режими за гарантиране на 
застрахователните вземания, 
съществуващи в държавите-членки, би 
повишило на практика доверието на 
гражданите, би защитило правата на 
потребителите и данъкоплатците и би 
подкрепило стабилността на пазара 
конкретно в застрахователния сектор и 
като цяло на вътрешния пазар и във 
финансовите услуги; поради това 
приветства инициативата на Комисията 
да създаде схема за гарантиране на 
застрахователните вземания на 
европейско равнище;

застрахователните вземания в рамките 
на ЕС и приспособяването на 
различните режими за гарантиране на 
застрахователните вземания, 
съществуващи в държавите-членки, би 
повишило на практика доверието на 
гражданите, би защитило правата на 
потребителите и данъкоплатците и би 
подкрепило стабилността на пазара 
конкретно в застрахователния сектор и 
като цяло на вътрешния пазар и във 
финансовите услуги; поради това 
приветства инициативата на Комисията 
да създаде обща рамка;

Or. en

Изменение 5
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че приемането на обща схема 
за гарантиране на застрахователните 
вземания на равнище ЕС и 
приспособяването на различните 
режими за гарантиране на 
застрахователните вземания, 
съществуващи в държавите-членки, би 
повишило на практика доверието на 
гражданите, би защитило правата на 
потребителите и данъкоплатците и би 
подкрепило стабилността на пазара 
конкретно в застрахователния сектор и 
като цяло на вътрешния пазар и във 
финансовите услуги; поради това 
приветства инициативата на 
Комисията да създаде схема за 
гарантиране на застрахователните 
вземания на европейско равнище;

1. счита, че, ако пълното прилагане на 
директивата „Платежоспособност 
II“ и новата надзорна система не 
успеят да осигурят адекватна 
защита за потребителите,
приемането на обща схема за 
гарантиране на застрахователните 
вземания на равнище ЕС и 
приспособяването на различните 
режими за гарантиране на 
застрахователните вземания, 
съществуващи в държавите-членки, би 
повишило на практика доверието на 
гражданите, би защитило правата на 
потребителите и данъкоплатците и би 
подкрепило стабилността на пазара 
конкретно в застрахователния сектор и 
като цяло на вътрешния пазар и във 
финансовите услуги;
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Or. it

Изменение 6
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. изразява съгласие, че директивата 
„Платежоспособност II“ не създава 
условия за напълно елиминиране на 
фалитите на застрахователни 
дружества и не защитава 
потребителите от загуби в случай на 
евентуален фалит на 
застрахователните предприятия;
поради тази причина призовава 
Комисията да гарантира, че общите 
схеми за гарантиране на 
застрахователните вземания, които 
ще бъдат приети, са последователни 
и съгласувани с директивата 
„Платежоспособност II“;

Or. en

Изменение 7
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. признава, че новият надзорен 
режим и следващата рамка на 
„Платежоспособност II“ ще засилят 
допълнително защитата на 
потребителите;

Or. en
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Изменение 8
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 
обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, с оглед 
постигане на максимална хармонизация 
на по-късен етап;

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 
обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, с оглед 
постигане на максимална хармонизация 
на по-късен етап; счита, че ако 
законодателната рамка за схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания влезе в сила, Комисията 
следва да извърши експертна оценка, 
за да определи дали 
законодателството е постигнало 
своите основни цели и ключови 
задачи;

Or. en

Изменение 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 
обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 
обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
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хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, с оглед 
постигане на максимална 
хармонизация на по-късен етап;

хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки;

Or. en

Изменение 10
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 
обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, с оглед 
постигане на максимална хармонизация 
на по-късен етап;

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента, след оценка 
на въздействието на директивата 
„Платежоспособност II“ и новата 
надзорна рамка, би могло да бъде 
създаването на съгласувана и 
юридически обвързваща рамка за 
защита чрез схеми за гарантиране на 
застрахователните вземания, основана 
на минимална хармонизация, която не 
следва да нарушава защитата, вече 
предлагана от някои държави-членки, с 
оглед постигане на максимална 
хармонизация на по-късен етап;

Or. en

Изменение 11
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е създаването 
на съгласувана и юридически 
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обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, с оглед 
постигане на максимална 
хармонизация на по-късен етап;

обвързваща рамка за защита чрез схеми 
за гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, като 
същевременно следва да бъдат 
максимално хармонизирани някои 
важни разпоредби за потребителите, 
включително принципа на 
държавата-членка по произход, 
ограниченията на обезщетенията и 
срока за изплащане за признати и 
количествени вземания;

Or. en

Изменение 12
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. признава, че най-реалистичният и 
полезен подход в момента е
създаването на съгласувана и 
юридически обвързваща рамка за 
защита чрез схеми за гарантиране на 
застрахователните вземания, основана 
на минимална хармонизация, която не 
следва да нарушава защитата, вече 
предлагана от някои държави-членки, с 
оглед постигане на максимална 
хармонизация на по-късен етап;

2. призовава Комисията да прецени
дали най-реалистичният и полезен 
подход би бил създаването на 
съгласувана и юридически обвързваща 
рамка за защита чрез схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания, основана на минимална 
хармонизация, която не следва да 
нарушава защитата, вече предлагана от 
някои държави-членки, с оглед 
постигане на максимална хармонизация 
на по-късен етап;

Or. en
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Изменение 13
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да не бъдат 
последният възможен механизъм и 
настоятелно призовава Комисията да 
запази и вземе предвид други 
съществуващи защитни механизми;

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, Комисията следва да 
запази и вземе предвид други 
съществуващи защитни механизми,
които вече съществуват и са от 
съществено значение за защитата на 
притежателите на полици, като 
предоставянето на допълнителна 
информация, подобряването на 
прозрачността и засилването на 
изискванията за 
платежоспособност;

Or. en

Изменение 14
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да не бъдат последният 
възможен механизъм и настоятелно 
призовава Комисията да запази и 
вземе предвид други съществуващи 
защитни механизми;

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, първо следва да се 
прилагат надзорните мерки, 
позволени съгласно 
„Платежоспособност II“, а схемите 
за гарантиране на застрахователните 
вземания следва да бъдат последният 
възможен механизъм;

Or. en
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Изменение 15
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да не бъдат 
последният възможен механизъм и 
настоятелно призовава Комисията да 
запази и вземе предвид други
съществуващи защитни механизми;

3. счита, че схемата за гарантиране 
на застрахователните вземания 
следва да има функцията на последен 
възможен механизъм, за да се осигури 
непрекъсната защита на притежателите 
на полици и бенефициентите; счита, че 
схемата за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
може да се намеси, когато всички
други защитни механизми се провалят;

Or. en

Изменение 16
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да не бъдат 
последният възможен механизъм и 
настоятелно призовава Комисията да 
запази и вземе предвид други 
съществуващи защитни механизми;

3. застъпва мнението, че за да се 
осигури всеобхватна защита на 
притежателите на полици и 
бенефициентите, схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да бъдат последен
възможен механизъм и настоятелно 
призовава Комисията да запази и вземе 
предвид други съществуващи защитни 
механизми;

Or. it
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Изменение 17
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят еднакво 
равнище на защита на потребителя за 
всички физически лица — независимо 
дали са притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от всички 
видове застрахователни договори 
(животозастрахователни и други), 
особено в случай на фалит на 
застраховател, на неправилна 
продажба от застраховател или от 
посредник, както и на измама;

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят високо и
еднакво равнище на защита на 
потребителя за всички физически лица 
— независимо дали са притежатели на 
полици или бенефициенти; препоръчва 
някои видове застраховане (сред тях 
застраховането на морския и 
въздушния транспорт, 
застраховането срещу прекъсване на 
дейността, застраховането срещу 
отговорност за вреди от стоки, 
застраховането срещу разходи за 
рекламация и застраховането за 
експортно кредитиране и 
гарантиране на доверие) да не се 
включват в обхвата на рамката за 
предоставяне на гаранции; препоръчва 
също да не се включват 
автомобилното застраховане и 
частното здравно осигуряване, тъй 
като вече съществуват ефективни 
решения;

Or. en

Изменение 18
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че бъдещите схеми за 4. счита, че бъдещите схеми за 
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гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят еднакво
равнище на защита на потребителя за
всички физически лица — независимо 
дали са притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от 
всички видове застрахователни 
договори (животозастрахователни и 
други), особено в случай на фалит на 
застраховател, на неправилна 
продажба от застраховател или от 
посредник, както и на измама;

гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да функционират като 
последен възможен механизъм, като 
предоставят адекватно и високо
равнище на защита на потребителя и 
обезщетяване за притежателите на 
полици;

Or. en

Изменение 19
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят еднакво 
равнище на защита на потребителя за 
всички физически лица — независимо 
дали са притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от всички 
видове застрахователни договори 
(животозастрахователни и други), 
особено в случай на фалит на 
застраховател, на неправилна 
продажба от застраховател или от 
посредник, както и на измама;

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход за трансграничните 
застрахователни клонове и да 
предоставят високо и еднакво равнище 
на защита на потребителя за всички 
физически лица — независимо дали са 
притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от всички 
видове застрахователни договори 
(животозастрахователни и други), в 
случай на фалит на застраховател;

Or. en
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Изменение 20
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят еднакво
равнище на защита на потребителя за 
всички физически лица — независимо 
дали са притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от всички 
видове застрахователни договори 
(животозастрахователни и други), 
особено в случай на фалит на 
застраховател, на неправилна продажба 
от застраховател или от посредник, 
както и на измама;

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход, при условие че във всички 
държави-членки бъдат създадени 
схеми за гарантиране на 
застрахователните вземания въз 
основа на минимална хармонизация, 
които предлагат наистина 
равностойно равнище на защита на 
потребителя за всички физически лица 
— независимо дали са притежатели на 
полици или бенефициенти — обхванати 
от всички видове застрахователни 
договори (животозастрахователни и 
други), особено в случай на фалит на 
застраховател; счита, че 
потребителите също следва да се 
ползват от защита срещу загубите, 
произтичащи от вземания вследствие 
на съдебни решения в случай на
неправилна продажба от застраховател 
или от посредник, както и на измама в 
рамките на определен срок; отправя 
искане към Комисията да изясни 
ролята на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания по 
отношение на посредниците;

Or. en

Изменение 21
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят еднакво 
равнище на защита на потребителя за 
всички физически лица — независимо 
дали са притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от всички 
видове застрахователни договори
(животозастрахователни и други), 
особено в случай на фалит на 
застраховател, на неправилна 
продажба от застраховател или от 
посредник, както и на измама;

4. счита, че бъдещите схеми за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да се основават на 
принципа на държавата-членка по 
произход и да предоставят еднакво 
равнище на защита на потребителя за 
всички физически лица — независимо 
дали са притежатели на полици или 
бенефициенти — обхванати от 
животозастрахователни договори в 
случай на фалит на застраховател;

Or. it

Изменение 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4 a. отбелязва, че не съществува схема 
за гарантиране за пенсиите от 
втория стълб, управлявани от 
пенсионните фондове, докато 
застрахователите, които 
предоставят пенсии, ще бъдат 
предмет на схема за гарантиране на 
застрахователните вземания; поради 
тази причина настоява пенсионните 
продукти от втория стълб да бъдат 
обхванати от различни и отделни 
схеми, които гарантират 
равностойни равнища на защита за 
пенсионерите;

Or. en
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Изменение 23
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5 a. подчертава, че би трябвало да се 
подобрят знанията и 
информираността на 
потребителите за финансовите 
услуги и свързаните с тях рискове, 
поради тази причина предлага да се 
въведе подобен механизъм като 
резюмето на европейската 
стандартизирана информация 
(РЕСИ) за застрахователните 
полици, който ще включва ясни 
задължителни предупреждения 
относно риска за комплексните, 
свързани със застраховки 
инвестиционни продукти и относно 
наличието на схеми за гарантиране 
на застрахователните вземания, 
свързани с определен национален 
орган, за да бъде по-лесно за 
притежателя на полици да разбира 
по-добре застрахователните 
продукти и да разполага с цялата 
необходима информация;

Or. en

Изменение 24
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 

6. счита, че от гледна точка на 
разходите и от практическа гледна 
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дават на притежателите на полици 
възможност да избират между 
финансова компенсация и прехвърляне 
на застрахователния им договор; счита, 
че правото на ЕС относно схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да гарантира бърза 
максимална компенсация или 
прехвърляне на портфейла, при което 
притежателят на полицата да не 
пострада от никаква загуба на права и 
привилегии, основаващи се на тази 
полица;

точка прехвърлянето на портфейли 
би могло да бъде предпочитаният 
вариант; поддържа становището, че
за да се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите, схемите 
за гарантиране на застрахователните 
вземания следва да дават на 
притежателите на полици вариант да 
избират между финансова компенсация 
и прехвърляне на застрахователния им 
договор; счита, че правото на ЕС 
относно схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
гарантира бърза максимална 
компенсация или прехвърляне на 
портфейла, при което притежателят на 
полицата да не пострада от никаква 
загуба на права и привилегии, 
основаващи се на тази полица;

Or. en

Изменение 25
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че схемите за гарантиране 
на застрахователните вземания 
следва да дават на притежателите 
на полици възможност да избират 
между финансова компенсация и 
прехвърляне на застрахователния им 
договор; счита, че правото на ЕС 
относно схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва 
да гарантира бърза максимална 
компенсация или прехвърляне на 
портфейла, при което 
притежателят на полицата да не 
пострада от никаква загуба на права и 
привилегии, основаващи се на тази 
полица;

заличава се
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Or. en

Изменение 26
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
дават на притежателите на полици 
възможност да избират между 
финансова компенсация и прехвърляне
на застрахователния им договор;
счита, че правото на ЕС относно 
схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва 
да гарантира бърза максимална 
компенсация или прехвърляне на 
портфейла, при което притежателят 
на полицата да не пострада от 
никаква загуба на права и привилегии, 
основаващи се на тази полица;

6. счита, че една европейска рамка за
схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
предвижда или продължаване на 
застрахователните договори чрез 
прехвърляне на портфейла, или 
обезщетяване за загубите в случай на 
неизпълнение от страна на 
застрахователя; препоръчва да се 
въведат ограничения за вноските на 
застрахователите в схемата, тъй 
като в противен случай изискванията 
на директивата 
„Платежоспособност II“ не биха 
могли да бъдат изпълнени; препоръчва 
също да се ограничат разходите на 
схемата, като се  разрешат 
ограниченията на обезщетенията 
или други намаления на размера на 
исковете;

Or. en

Изменение 27
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
дават на притежателите на полици 
възможност да избират между 

6. счита, че схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
дават на притежателите на полици 
възможност да избират между 
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финансова компенсация и прехвърляне 
на застрахователния им договор; счита, 
че правото на ЕС относно схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да гарантира бърза 
максимална компенсация или 
прехвърляне на портфейла, при което 
притежателят на полицата да не 
пострада от никаква загуба на права и 
привилегии, основаващи се на тази 
полица;

финансова компенсация и прехвърляне 
на застрахователния им договор; счита, 
че правото на ЕС относно схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания следва да гарантира бърза 
максимална компенсация за 
задължителното общо застраховане 
и 90% от размера на разходите, 
свързани със загубите при 
животозастраховането и общото 
застраховане или, по 
целесъобразност, прехвърляне на 
портфейла, при което притежателят на 
полицата да не пострада от никаква 
загуба на права и привилегии, 
основаващи се на тази полица;

Or. en

Изменение 28
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
дават на притежателите на полици 
възможност да избират между 
финансова компенсация и прехвърляне 
на застрахователния им договор; 
счита, че правото на ЕС относно 
схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
гарантира бърза максимална
компенсация или прехвърляне на 
портфейла, при което притежателят на 
полицата да не пострада от никаква 
загуба на права и привилегии, 
основаващи се на тази полица;

6. счита, че схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
дават на притежателите на полици 
възможност да избират между 
финансова компенсация и прехвърляне 
на животозастрахователния им 
договор; счита, че правото на ЕС 
относно схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да 
гарантира бърза компенсация или 
прехвърляне на портфейла, при което 
притежателят на полицата да не 
пострада от никаква загуба на права и 
привилегии, основаващи се на тази 
полица;

Or. it
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Изменение 29
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6 a. отбелязва, че в редица 
застрахователни пазари в рамките на 
ЕС ограниченията на обезщетенията 
за сходни застрахователни и банкови 
инвестиционни продукти не са 
хармонизирани; счита, че Комисията 
следва да гарантира, че в такива 
случаи равнището на защита, което 
се прилага за банковите депозити и 
инвестиционните фондове, е същото 
и за притежателите на свързани със 
застраховки инвестиционни 
продукти, продавани от 
застрахователните дружества;

Or. en

Изменение 30
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават както на предварително (ex-
ante), така и на последващо (ex-post) 
финансиране; признава, че фалиращите 
застрахователни компании следва също 
да са допринесли за финансирането за 
извънредни обстоятелства, което следва 
да е налично в случай на фалит на 
застраховател;

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават както на предварително (ex-
ante), така и на последващо (ex-post) 
финансиране, като се гарантира, че 
ex-ante средствата са определени на 
разумно равнище, което в крайния 
анализ облагодетелства както 
потребителя, така и 
застрахователя; признава, че 
фалиращите застрахователни компании 
следва също да са допринесли за 
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финансирането за извънредни 
обстоятелства, което следва да е 
налично в случай на фалит на 
застраховател;

Or. en

Изменение 31
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават както на предварително 
(ex-ante), така и на последващо (ex-
post) финансиране; признава, че 
фалиращите застрахователни 
компании следва също да са 
допринесли за финансирането за 
извънредни обстоятелства, което 
следва да е налично в случай на фалит 
на застраховател;

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се
определя от националните органи; 
счита, че е необходимо да се изчака 
резултата от по-обширните дебати 
на европейско равнище относно 
изискванията за финансиране за 
застрахователните субекти преди да 
се определят такива условия;

Or. en

Изменение 32
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават както на предварително 
(ex-ante), така и на последващо (ex-
post) финансиране; признава, че 

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават на последващо (ex-post) 
финансиране, предвид липсата на 
убедителни доказателства или 
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фалиращите застрахователни 
компании следва също да са 
допринесли за финансирането за 
извънредни обстоятелства, което 
следва да е налично в случай на фалит 
на застраховател;

аргументи в полза на ex-ante подход и 
смущенията на пазара, които той би 
могъл да предизвика;

Or. en

Изменение 33
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават както на предварително (ex-
ante), така и на последващо (ex-post) 
финансиране; признава, че фалиращите 
застрахователни компании следва също 
да са допринесли за финансирането за 
извънредни обстоятелства, което следва 
да е налично в случай на фалит на 
застраховател;

7. счита, че условията за финансиране 
на схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания следва да се 
основават на предварително (ex-ante) 
финансиране; настоятелно призовава 
Комисията да проучи по какъв начин 
би могъл да се приложи оптимален 
ex-ante подход за финансиране, 
евентуално в съчетание с ex-post 
финансиране и механизми за 
прехвърляне на портфейли, за да се 
гарантира подходящо равнище на 
защита на потребителите; признава, 
че фалиращите застрахователни 
компании следва също да са допринесли 
за финансирането за извънредни 
обстоятелства, което следва да е 
налично в случай на фалит на 
застраховател;

Or. en

Изменение 34
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 8 
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Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията и държавите-
членки да подкрепят ефективното 
управление и надзор на схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания и да укрепват 
сътрудничеството между 
националните и европейските 
надзорни органи; настоява, че 
надзорните системи по произход, под 
надзора на Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, следва да 
извършат тестове за това, дали 
схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания могат 
да издържат на фалит на един или 
повече застрахователи и следва също 
така да улесняват обмена на 
информация и най-добри практики.

заличава се

Or. en

Изменение 35
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията и държавите-
членки да подкрепят ефективното 
управление и надзор на схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания и да укрепват 
сътрудничеството между националните 
и европейските надзорни органи; 
настоява, че надзорните системи по 
произход, под надзора на Европейския 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, следва да 
извършат тестове за това, дали схемите 
за гарантиране на застрахователните 

8. призовава Комисията и държавите-
членки да подкрепят ефективното 
управление и надзор на схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания от компетентните органи
на държавите-членки и Европейския 
орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване
и да укрепват сътрудничеството между 
националните органи и Европейския 
орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, за се гарантира 
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вземания могат да издържат на фалит на 
един или повече застрахователи и 
следва също така да улесняват обмена 
на информация и най-добри практики.

последователност на подхода на 
схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания; 
настоява, че надзорните системи по 
произход, с одобрението на 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване, 
следва да извършат тестове за това, дали 
схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания могат да 
издържат на фалит на един или повече 
застрахователи и следва също така да 
улесняват обмена на информация и най-
добри практики.

Or. en

Изменение 36
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8 a. признава, че въпросите, свързани с 
концентрацията на пазара, могат да 
наложат ограничения върху 
способността на схемите за 
гарантиране на застрахователните 
вземания да абсорбират всички 
вземания на притежателите на 
полици в резултат от 
несъстоятелността на един или на 
много застрахователи; счита, че 
трябва да се избягват правилата 
относно схемите за гарантиране на 
застрахователните вземания, които 
биха могли да доведат до 
допълнителни ограничения за 
концентрираните пазари;

Or. en
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