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Módosítás 1
Louis Grech

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a legutóbbi gazdasági visszaesés 
az egységes piac számos hiányosságára és 
egyenlőtlenségére világított rá, melyek 
mindegyike csökkenti a fogyasztók és a 
polgárok bizalmát, mivel a fogyasztók 
jogainak védelme és a pénzügyi piacokba 
vetett bizalmának helyreállítása érdekében 
az EU-nak sürgős lépéseket kell tennie, 
minden jelenlegi és jövőbeli 
kezdeményezés során figyelembe véve a 
fogyasztók érdekeit,

Or. en

Módosítás 2
Louis Grech

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az európai szintű harmonizált 
biztosítási garanciarendszerek hiánya és a 
tagállamok közötti eltérő rendszerek a 
kötvénytulajdonosok nem hatékony és 
egyenlőtlen védelméhez vezettek, és a 
határokon átnyúló verseny torzítása miatt 
lelassították a biztosítási piac működését,

Or. en
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Módosítás 3
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy egy uniós szintű közös 
biztosítási garanciarendszer elfogadása és a 
tagállamokban létező különböző biztosítási 
garanciarendszerek kiigazítása hatékonyan 
növelné a polgárok bizalmát, védené a 
fogyasztók és adófizetők jogait, fokozná a 
piac stabilitását különösen a biztosítási 
ágazatban, általánosságban pedig a belső 
piacon és a pénzügyi szolgáltatások terén;
következésképpen üdvözli a Bizottság arra 
irányuló kezdeményezését, hogy európai 
szintű biztosítási garanciarendszert
hozzon létre;

1. úgy véli, hogy egy uniós szintű közös 
biztosítási garanciarendszer elfogadása és a 
tagállamokban létező különböző biztosítási 
garanciarendszerek kiigazítása hatékonyan 
növelné a polgárok bizalmát, védené a 
fogyasztók és adófizetők jogait, fokozná a 
piac stabilitását különösen a biztosítási 
ágazatban, általánosságban pedig a belső 
piacon és a pénzügyi szolgáltatások terén;
következésképpen üdvözli a Bizottság arra 
irányuló kezdeményezését, hogy minimális 
harmonizálási keretet hozzon létre a 
biztosítási garanciarendszerek számára;

Or. en

Módosítás 4
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy egy uniós szintű közös
biztosítási garanciarendszer elfogadása és 
a tagállamokban létező különböző 
biztosítási garanciarendszerek kiigazítása 
hatékonyan növelné a polgárok bizalmát, 
védené a fogyasztók és adófizetők jogait, 
fokozná a piac stabilitását különösen a 
biztosítási ágazatban, általánosságban 
pedig a belső piacon és a pénzügyi 
szolgáltatások terén; következésképpen 
üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezését, hogy európai szintű 
biztosítási garanciarendszert hozzon létre;

1. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek egész EU-ra kiterjedő
közös keretének elfogadása és a 
tagállamokban létező különböző biztosítási 
garanciarendszerek kiigazítása hatékonyan 
növelné a polgárok bizalmát, védené a 
fogyasztók és adófizetők jogait, fokozná a 
piac stabilitását különösen a biztosítási 
ágazatban, általánosságban pedig a belső 
piacon és a pénzügyi szolgáltatások terén;
következésképpen üdvözli a Bizottság arra 
irányuló kezdeményezését, hogy közös 
keretet hozzon létre;
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Or. en

Módosítás 5
Matteo Salvini

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy egy uniós szintű közös 
biztosítási garanciarendszer elfogadása és a 
tagállamokban létező különböző biztosítási 
garanciarendszerek kiigazítása hatékonyan 
növelné a polgárok bizalmát, védené a 
fogyasztók és adófizetők jogait, fokozná a 
piac stabilitását különösen a biztosítási 
ágazatban, általánosságban pedig a belső 
piacon és a pénzügyi szolgáltatások terén;
következésképpen üdvözli a Bizottság arra 
irányuló kezdeményezését, hogy európai 
szintű biztosítási garanciarendszert 
hozzon létre;

1. úgy véli, hogy amennyiben a szolvencia 
II. projekt teljes végrehajtása és az új 
felügyeleti rendszer nem képes megfelelő 
védelmet biztosítani a fogyasztók számára,
egy uniós szintű közös biztosítási 
garanciarendszer elfogadása és a 
tagállamokban létező különböző biztosítási 
garanciarendszerek kiigazítása hatékonyan 
növelné a polgárok bizalmát, védené a 
fogyasztók és adófizetők jogait, fokozná a 
piac stabilitását különösen a biztosítási 
ágazatban, általánosságban pedig a belső 
piacon és a pénzügyi szolgáltatások terén;

Or. it

Módosítás 6
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. egyetért azzal, hogy a szolvencia II 
irányelv nem teremt a csődöt kizáró 
környezetet a biztosítótársaságok számára, 
és valamely biztosítási vállalkozás 
esetleges csődjekor nem védi meg a 
fogyasztókat a veszteségektől; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy garantálja a szolvencia 
II irányelvvel együtt elfogadandó közös 
biztosítási garanciarendszerek 
összehangoltságát és következetességét;
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Or. en

Módosítás 7
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy az új felügyeleti 
rendszer és a küszöbönálló szolvencia II 
keret tovább fogja erősíteni a fogyasztók 
védelmét;

Or. en

Módosítás 8
Louis Grech

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;
úgy véli, hogy amennyiben a biztosítási 
garanciarendszerről szóló jogi keret 
hatályba lép, a Bizottságnak szakértői 
értékelést kell végeznie annak 
meghatározására, hogy a jogszabály 
elérte-e fő célkitűzéseit;

Or. en



AM\861431HU.doc 7/22 PE460.947v01-00

HU

Módosítás 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján;

Or. en

Módosítás 10
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés a szolvencia II. és az új 
felügyeleti keret hatásának felmérését 
követően egy egységes és jogilag kötelező 
erejű keret létrehozása a biztosítási 
garanciarendszer által nyújtott védelem 
számára minimális – a néhány tagállam 
által már biztosított védelmet nem csorbító 
– harmonizáció alapján annak érdekében, 
hogy egy későbbi szakaszban maximális 
harmonizáció valósuljon meg;

Or. en
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Módosítás 11
Ashley Fox

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján, miközben 
a fogyasztókat érintő rendelkezéseket 
maximálisan harmonizálni kell, beleértve 
a székhely szerinti tagállam elvét, a 
kártérítés felső határát, valamint a 
megalapozott és jogos kifizetésekre 
vonatkozó kifizetési időszakát;

Or. en

Módosítás 12
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a 
legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;

2. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel, hogy
a legvalószínűbb és legcélratörőbb 
megközelítés egy egységes és jogilag 
kötelező erejű keret létrehozása lenne-e a 
biztosítási garanciarendszer által nyújtott 
védelem számára minimális – a néhány 
tagállam által már biztosított védelmet nem 
csorbító – harmonizáció alapján annak 
érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;
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Or. en

Módosítás 13
Louis Grech

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében a biztosítási 
garanciarendszernek nem szabad végső 
lehetőségként igénybe vehető 
mechanizmusnak lennie, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa fenn és vegye
figyelembe a többi meglévő védelmi 
mechanizmust;

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak fenn 
kell tartania és figyelembe kell vennie a 
többi olyan meglévő, már működő és a 
kötvénytulajdonosok védelme érdekében 
alapvető jelentőségű védelmi 
mechanizmust, mint például a további 
információk rendelkezésre bocsátása, az 
átláthatóság fokozása és a 
szolvenciakövetelmények szigorítása;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében a biztosítási 
garanciarendszernek nem szabad végső 
lehetőségként igénybe vehető 
mechanizmusnak lennie, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa fenn és vegye 
figyelembe a többi meglévő védelmi 
mechanizmust;

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében először a szolvencia 
II. alapján elfogadott felügyeleti 
intézkedéseket kell alkalmazni, és a
biztosítási garanciarendszernek végső 
lehetőségként igénybe vehető 
mechanizmusnak kell lennie;

Or. en
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Módosítás 15
Ashley Fox

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének
biztosítása érdekében a biztosítási
garanciarendszernek nem szabad végső 
lehetőségként igénybe vehető 
mechanizmusnak lennie, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa fenn és vegye 
figyelembe a többi meglévő védelmi
mechanizmust;

3. úgy véli, hogy a kötvénytulajdonosok és 
kedvezményezettek védelmének
fenntartása érdekében a biztosítási
garanciarendszer szerepének végső 
lehetőségként igénybe vehető 
mechanizmusnak kell lennie; úgy véli, 
hogy a biztosítási garanciarendszernek 
akkor kell tudni beavatkoznia, ha egyéb
védelmi mechanizmusok nem működnek;

Or. en

Módosítás 16
Matteo Salvini

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében a biztosítási 
garanciarendszernek nem szabad végső 
lehetőségként igénybe vehető 
mechanizmusnak lennie, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa fenn és vegye 
figyelembe a többi meglévő védelmi 
mechanizmust;

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében a biztosítási 
garanciarendszernek végső lehetőségként 
igénybe vehető mechanizmusnak kell
lennie, és sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa 
fenn és vegye figyelembe a többi meglévő 
védelmi mechanizmust;

Or. it
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Módosítás 17
Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és a 
biztosítási szerződések valamennyi
típusának (életbiztosítási és nem 
életbiztosítási) hatálya alá tartozó 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania, különösen a biztosító csődje, a
biztosító vagy a közvetítő által elkövetett 
visszaélés vagy csalás esetén;

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania; azt javasolja, hogy bizonyos 
típusú biztosításokat (köztük a tengeri és a 
légi biztosítást, az üzemszünet-biztosítást,
a termékfelelősség-biztosítást, a lemondási 
biztosítást és az exporthitel- és a 
hűséggarancia-biztosítást) ne vegyenek a 
garanciakeret hatálya alá; azt javasolja 
továbbá, hogy a gépjármű-biztosítást és a 
magán egészségbiztosítást ne vegyék abba 
bele, mivel már rendelkezésre állnak a 
hatékony megoldások;

Or. en

Módosítás 18
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és a 
biztosítási szerződések valamennyi 
típusának (életbiztosítási és nem 
életbiztosítási) hatálya alá tartozó 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve kedvezményezett 
– számára magas fokú és egyenlő szintű 

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia és végső 
megoldásul kell szolgálnia, azáltal, hogy a 
kötvénytulajdonosok számára magas fokú
fogyasztóvédelmet és kártérítést biztosít;
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fogyasztóvédelmet kell nyújtania, 
különösen a biztosító csődje, a biztosító 
vagy a közvetítő által elkövetett visszaélés 
vagy csalás esetén;

Or. en

Módosítás 19
Ashley Fox

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és a 
biztosítási szerződések valamennyi 
típusának (életbiztosítási és nem 
életbiztosítási) hatálya alá tartozó 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania, különösen a biztosító csődje, a 
biztosító vagy a közvetítő által elkövetett 
visszaélés vagy csalás esetén;

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a határokon 
átnyúló biztosítási telephelyekre 
vonatkozóan a székhely szerinti tagállam 
elvén kell nyugodnia, és a biztosítási 
szerződések valamennyi típusának
(életbiztosítási és nem életbiztosítási) 
hatálya alá tartozó valamennyi természetes 
személy – kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania a biztosító csődje esetén;

Or. en

Módosítás 20
Pascal Canfin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és a 
biztosítási szerződések valamennyi 
típusának (életbiztosítási és nem 

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodniuk, feltéve, 
hogy a minimális harmonizáció mellett 
elérhető biztosítási garanciarendszerek 
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életbiztosítási) hatálya alá tartozó 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania, különösen a biztosító csődje, a 
biztosító vagy a közvetítő által elkövetett 
visszaélés vagy csalás esetén;

minden olyan tagállamban működnek, 
amelyek ténylegesen egyenértékű és a 
biztosítási szerződések valamennyi 
típusának (életbiztosítási és nem 
életbiztosítási) hatálya alá tartozó 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú 
fogyasztóvédelmet kínálnak, különösen a 
biztosító csődje esetén; úgy véli, hogy a
fogyasztóknak olyan veszteségek esetére is 
védelmet kell biztosítani, amelyek egy 
meghatározott időszakon belül a biztosító 
vagy a közvetítő által elkövetett visszaélés 
vagy csalás ügyében hozott jogi ítéletet 
követő követelésekből adódnak; kéri a 
Bizottságot, hogy tisztázza a biztosítási 
garanciarendszer szerepét a közvetítők 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 21
Matteo Salvini

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és a 
biztosítási szerződések valamennyi 
típusának (életbiztosítási és nem 
életbiztosítási) hatálya alá tartozó 
valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania, különösen a biztosító csődje, a 
biztosító vagy a közvetítő által elkövetett 
visszaélés vagy csalás esetén;

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási 
garanciarendszereknek a székhely szerinti 
tagállam elvén kell nyugodnia, és
életbiztosítási szerződések hatálya alá 
tartozó valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve 
kedvezményezett – számára magas fokú és 
egyenlő szintű fogyasztóvédelmet kell 
nyújtania, különösen a biztosító csődje 
esetén;

Or. it
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Módosítás 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy a második pillérhez 
tartozó, nyugdíjalapok által kezelt 
nyugdíjakra vonatkozóan nincsen 
garanciarendszer, miközben a 
nyugdíjakat kínáló biztosítók a biztosítási 
garanciarendszer hatálya alá 
tartoznának; ezért ragaszkodik ahhoz, 
hogy a második pillérhez tartozó 
nyugdíjtermékekre is meghatározott és 
különválasztott rendszerek 
vonatkozzanak, amelyek a nyugdíjasok 
azonos szintű védelmét eredményezik;

Or. en

Módosítás 23
Louis Grech

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy javítani kell a 
fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokkal és 
az azokban rejlő kockázatokkal 
kapcsolatos ismereteit és tudatosságát, 
ezért azt javasolja, hogy a biztosítási 
kötvényekre vonatkozóan vezessenek be 
egy, az egységes európai tájékoztatóhoz 
(ESIS) hasonló mechanizmust, amely 
egyértelmű és kötelező érvényű 
figyelmeztetést tartalmaz a kockázatokról 
a biztosításhoz kapcsolódó összetett 
befektetési termékekre és a valamely 
nemzeti hatósághoz kapcsolódó biztosítási 
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garanciarendszer meglétére vonatkozóan, 
hogy a kötvénytulajdonos jobban 
megérthesse a biztosítási termékeket és 
minden fontos információ a 
rendelkezésére álljon;

Or. en

Módosítás 24
Louis Grech

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és 
biztosítási szerződésük áthelyezése között;
úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és 
maximális kártalanítást vagy a portfólió 
olyan módon való áthelyezését, hogy a 
kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből 
eredő jogai és előjogai ne csorbuljanak;

6. úgy véli, hogy a költségek és a 
praktikusság szempontjából a 
portfóliótranszfer lehetne az előnyben 
részesített megoldás; úgy véli, hogy a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük a kötvénytulajdonosok számára a 
pénzügyi kártalanítás és biztosítási 
szerződésük áthelyezése közötti választás 
lehetőségét; úgy ítéli meg, hogy a 
biztosítási garanciarendszerekről szóló 
uniós jogszabálynak biztosítania kell a 
gyors és maximális kártalanítást vagy a 
portfólió olyan módon való áthelyezését, 
hogy a kötvénytulajdonos biztosítási 
kötvényből eredő jogai és előjogai ne 
csorbuljanak;

Or. en

Módosítás 25
Olle Schmidt

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok 
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és 
biztosítási szerződésük áthelyezése között; 
úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és 
maximális kártalanítást vagy a portfólió 
olyan módon való áthelyezését, hogy a 
kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből 
eredő jogai és előjogai ne csorbuljanak;

törölve

Or. en

Módosítás 26
Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a biztosítási
garanciarendszereknek lehetővé kell
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok 
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és 
biztosítási szerződésük áthelyezése között; 
úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és 
maximális kártalanítást vagy a portfólió 
olyan módon való áthelyezését, hogy a 
kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből 
eredő jogai és előjogai ne csorbuljanak;

6. úgy véli, hogy a biztosítási
garanciarendszer európai keretének vagy 
portfóliótranszfer vagy kártérítés révén 
biztosítania kell a biztosítási szerződések 
folytonosságát a biztosító 
fizetésképtelensége esetén; azt javasolja, 
hogy vezessenek be korlátokat a biztosítók 
rendszerhez való hozzájárulása 
tekintetében, mivel e nélkül a szolvencia 
II. követelményei nem teljesíthetők; 
javasolja ezenkívül, hogy a rendszer 
költségeinek korlátozása érdekében 
tegyenek lehetővé kompenzációs 
korlátokat vagy a juttatások egyéb 
csökkentését;

Or. en



AM\861431HU.doc 17/22 PE460.947v01-00

HU

Módosítás 27
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok 
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és 
biztosítási szerződésük áthelyezése között;
úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és 
maximális kártalanítást vagy a portfólió 
olyan módon való áthelyezését, hogy a 
kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből 
eredő jogai és előjogai ne csorbuljanak;

6. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok 
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és 
biztosítási szerződésük áthelyezése között;
úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és 
maximális kártalanítást az olyan kötelező 
biztosítások esetén, amelyek nem 
életbiztosítások, és a veszteségek 
költségeinek 90%-os kártalanítását az 
életbiztosítások és az olyan nem kötelező 
biztosítások esetén, amelyek nem 
életbiztosítások, vagy adott esteben a 
portfólió olyan módon való áthelyezését, 
hogy a kötvénytulajdonos biztosítási 
kötvényből eredő jogai és előjogai ne 
csorbuljanak;

Or. en

Módosítás 28
Matteo Salvini

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok 
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és
biztosítási szerződésük áthelyezése között;
úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és 

6. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszereknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a kötvénytulajdonosok 
válasszanak a pénzügyi kártalanítás és
életbiztosítási szerződésük áthelyezése 
között; úgy ítéli meg, hogy a biztosítási 
garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors 
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maximális kártalanítást vagy a portfólió 
olyan módon való áthelyezését, hogy a 
kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből 
eredő jogai és előjogai ne csorbuljanak;

kártalanítást vagy a portfólió olyan módon 
való áthelyezését, hogy a 
kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből 
eredő jogai és előjogai ne csorbuljanak;

Or. it

Módosítás 29
Louis Grech

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy az EU-n belül számos 
biztosítási piacon a hasonló biztosítási és 
banki befektetési termékek esetén a 
kártérítési korlátok nincsenek 
összehangolva; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy ilyen 
esetekben a bankbetétekre és a befektetési 
alapokra vonatkozó védelemmel azonos 
szintű védelem vonatkozzon a biztosítók 
által árult, biztosításhoz kapcsolt 
befektetési termékekre is;

Or. en

Módosítás 30
Louis Grech

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási 
keretének mind előzetes, mind pedig 
utólagos finanszírozáson kell nyugodnia;
elismeri, hogy a csődbe jutó 
biztosítótársaságoknak is hozzá kellett 
volna járulniuk a biztosítók csődje esetére 

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási 
keretének mind előzetes, mind pedig 
utólagos finanszírozáson kell nyugodnia, 
biztosítva, hogy az előfinanszírozott 
alapokat olyan ésszerű szinten állapítsák 
meg, ami a végső elemzéskor mind a 
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létrehozandó vészhelyzeti 
finanszírozáshoz;

fogyasztó, mind a biztosító számára 
előnyös; elismeri, hogy a csődbe jutó 
biztosítótársaságoknak is hozzá kellett 
volna járulniuk a biztosítók csődje esetére 
létrehozandó vészhelyzeti 
finanszírozáshoz;

Or. en

Módosítás 31
Ashley Fox

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási
keretének mind előzetes, mind pedig 
utólagos finanszírozáson kell nyugodnia; 
elismeri, hogy a csődbe jutó 
biztosítótársaságoknak is hozzá kellett 
volna járulniuk a biztosítók csődje esetére 
létrehozandó vészhelyzeti 
finanszírozáshoz;

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási keretét a 
tagállami hatóságoknak kell
megállapítaniuk; szükségesnek tartja, 
hogy az intézkedések meghatározása előtt 
megvárják a biztosítókra vonatkozó 
finanszírozási követelményekről európai 
szinten zajló szélesebb körű viták 
eredményét;

Or. en

Módosítás 32
Olle Schmidt

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási 
keretének mind előzetes, mind pedig
utólagos finanszírozáson kell nyugodnia;
elismeri, hogy a csődbe jutó 
biztosítótársaságoknak is hozzá kellett 
volna járulniuk a biztosítók csődje esetére 

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási 
keretének utólagos finanszírozáson kell 
nyugodnia, mivel nincsen kényszerítő 
bizonyíték vagy érv az előfinanszírozásos 
megközelítés mellett, valamint azon zavar 
miatt, amit az a piacon előidézne;
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létrehozandó vészhelyzeti 
finanszírozáshoz;

Or. en

Módosítás 33
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási 
keretének mind előzetes, mind pedig 
utólagos finanszírozáson kell nyugodnia;
elismeri, hogy a csődbe jutó 
biztosítótársaságoknak is hozzá kellett 
volna járulniuk a biztosítók csődje esetére 
létrehozandó vészhelyzeti 
finanszírozáshoz;

7. úgy véli, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek finanszírozási 
keretének előzetes finanszírozáson kell 
nyugodnia; sürgeti a bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan lehetne az előzetes 
finanszírozás megközelítését végrehajtani, 
esetlegesen az utólagos finanszírozással és 
portfóliótranszferre vonatkozó 
mechanizmussal ötvözve, a 
fogyasztóvédelem megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében, elismeri, hogy a 
csődbe jutó biztosítótársaságoknak is hozzá 
kellett volna járulniuk a biztosítók csődje 
esetére létrehozandó vészhelyzeti 
finanszírozáshoz;

Or. en

Módosítás 34
Olle Schmidt

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a biztosítási 
garanciarendszerek hatékony igazgatását 
és felügyeletét, valamint erősítsék meg a 
nemzeti és az európai felügyeleti 

törölve
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hatóságok közötti együttműködést; kitart 
amellett, hogy az EIOPA felügyelete alatt 
álló belföldi felügyeleti rendszereknek 
meg kell vizsgálniuk, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek képesek-e ellenállni 
egy vagy több biztosító csődjének, továbbá 
elő kell segíteniük az információk és a 
bevált gyakorlatok cseréjét.

Or. en

Módosítás 35
Pascal Canfin

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a biztosítási 
garanciarendszerek hatékony igazgatását és 
felügyeletét, valamint erősítsék meg a 
nemzeti és az európai felügyeleti 
hatóságok közötti együttműködést; kitart 
amellett, hogy az EIOPA felügyelete alatt 
álló belföldi felügyeleti rendszereknek meg 
kell vizsgálniuk, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek képesek-e ellenállni 
egy vagy több biztosító csődjének, továbbá 
elő kell segíteniük az információk és a 
bevált gyakorlatok cseréjét.

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a biztosítási 
garanciarendszerek hatékony igazgatását és
a tagállamok illetékes hatóságai és az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság általi
felügyeletét, valamint a biztosítási 
garanciarendszerekre vonatkozó 
megközelítések összhangjának biztosítása 
érdekében erősítsék meg a nemzeti
hatóságok és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság közötti 
együttműködést; kitart amellett, hogy az 
EIOPA által jóváhagyott belföldi 
felügyeleti rendszereknek meg kell 
vizsgálniuk, hogy a biztosítási 
garanciarendszerek képesek-e ellenállni 
egy vagy több biztosító csődjének, továbbá 
elő kell segíteniük az információk és a 
bevált gyakorlatok cseréjét.
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Módosítás 36
Olle Schmidt

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. elismeri, hogy a piaci koncentrációhoz 
kapcsolódó kérdések megterhelhetik a 
biztosítási garanciarendszer azon 
képességét, hogy valamennyi 
kötvénytulajdonos egy vagy több biztosító 
csődje miatt keletkező követelését lefedje;
úgy véli, hogy el kell kerülni a biztosítási 
garanciarendszerre vonatkozó olyan 
szabályokat, amelyek a koncentrált piacok 
további megterhelését okozhatják;
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