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Pakeitimas 1
Louis Grech

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi pastarasis ekonomikos 
nuosmukis atskleidė nemažai didelių
bendrosios rinkos trūkumų ir skirtumų, 
kurie daro neigiamą poveikį vartotojų ir 
piliečių pasitikėjimui, kadangi siekiant 
apsaugoti vartotojų teises ir atkurti jų 
pasitikėjimą finansų rinkomis ES privalo 
imtis skubių veiksmų visose savo 
dabartinėse ir būsimose iniciatyvose 
atsižvelgdama į vartotojų interesus,

Or. en

Pakeitimas 2
Louis Grech

Nuomonės projektas
 B konstatuojamoji dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dėl DGS nesuderinimo 
Europos lygiu ir skirtingų režimų 
valstybėse narėse teikiama neveiksminga 
ir nevienoda draudėjų apsauga ir sulėtėjo 
draudimo rinkos veikimas, iškraipant 
tarptautinę konkurenciją,

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES lygmeniu patvirtinus 
bendrą draudimo garantijų sistemą (DGS) 
ir patikslinus įvairius valstybių narių DGS 
režimus iš tikrųjų padidėtų piliečių 
pasitikėjimas, būtų geriau apsaugotos 
vartotojų ir mokesčių mokėtojų teisės, o 
rinka taptų stabilesnė, visų pirma draudimo 
sektoriuje ir apskritai vidaus rinkoje bei 
finansinių paslaugų sektoriuje; todėl 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
Europos lygmeniu sukurti DGS;

1. mano, kad ES lygmeniu patvirtinus 
bendrą draudimo garantijų sistemą (DGS) 
ir patikslinus įvairius valstybių narių DGS 
režimus iš tikrųjų padidėtų piliečių 
pasitikėjimas, būtų geriau apsaugotos 
vartotojų ir mokesčių mokėtojų teisės, o 
rinka taptų stabilesnė, visų pirma draudimo 
sektoriuje ir apskritai vidaus rinkoje bei 
finansinių paslaugų sektoriuje; todėl 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
sukurti būtinojo DGS derinimo pagrindus;

Or. en

Pakeitimas 4
Ashley Fox

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES lygmeniu patvirtinus 
bendrą draudimo garantijų sistemą (DGS) 
ir patikslinus įvairius valstybių narių DGS 
režimus iš tikrųjų padidėtų piliečių 
pasitikėjimas, būtų geriau apsaugotos 
vartotojų ir mokesčių mokėtojų teisės, o 
rinka taptų stabilesnė, visų pirma draudimo 
sektoriuje ir apskritai vidaus rinkoje bei 
finansinių paslaugų sektoriuje; todėl 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
Europos lygmeniu sukurti DGS;

1. mano, kad patvirtinus bendrus draudimo 
garantijų sistemų (DGS) pagrindus visoje 
ES ir patikslinus įvairius valstybių narių 
DGS režimus iš tikrųjų padidėtų piliečių 
pasitikėjimas, būtų geriau apsaugotos 
vartotojų ir mokesčių mokėtojų teisės, o 
rinka taptų stabilesnė, visų pirma draudimo 
sektoriuje ir apskritai vidaus rinkoje bei 
finansinių paslaugų sektoriuje; todėl 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
sukurti bendrus pagrindus;

Or. en

Pakeitimas 5
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES lygmeniu patvirtinus 
bendrą draudimo garantijų sistemą (DGS) 
ir patikslinus įvairius valstybių narių DGS 
režimus iš tikrųjų padidėtų piliečių 
pasitikėjimas, būtų geriau apsaugotos 
vartotojų ir mokesčių mokėtojų teisės, o 
rinka taptų stabilesnė, visų pirma draudimo 
sektoriuje ir apskritai vidaus rinkoje bei 
finansinių paslaugų sektoriuje; todėl 
palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
Europos lygmeniu sukurti DGS;

1. mano, kad, kad jeigu visiškai 
įgyvendinta direktyva „Mokumas II“ ir 
nauja priežiūros sistema nesuteiktų 
vartotojams tinkamos apsaugos,  ES 
lygmeniu patvirtinus bendrą draudimo 
garantijų sistemą (DGS) ir patikslinus 
įvairius valstybių narių DGS režimus iš 
tikrųjų padidėtų piliečių pasitikėjimas, būtų 
geriau apsaugotos vartotojų ir mokesčių 
mokėtojų teisės, o rinka taptų stabilesnė, 
visų pirma draudimo sektoriuje ir apskritai 
vidaus rinkoje bei finansinių paslaugų 
sektoriuje;

Or. it

Pakeitimas 6
Louis Grech

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pritaria, kad direktyva „Mokumas II“ 
nebus sukurta aplinka, kurioje visiškai 
nebus draudimo įmonių bankroto ir 
vartotojai nebus apsaugoti nuo galimų 
nuostolių galimais draudimo įmonių 
bankroto atvejais; todėl ragina Komisiją 
užtikrinti tvirtinamos bendros DGS atitiktį 
direktyvai „Mokumas II“ ir 
suderinamumą su ja;

Or. en

Pakeitimas 7
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad nauja priežiūros 
sistema ir būsimos direktyvos „Mokumas 
II“ sistema bus dar labiau padidinta 
vartotojų apsauga;

Or. en

Pakeitimas 8
Louis Grech

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo;

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo;
mano, kad jei įsigalios teisės aktų dėl 
DGS sistema, Komisija turėtų atlikti 
ekspertinį įvertinimą ir nustatyti, ar teisės 
aktais pasiekti pagrindiniai jų tikslai ir 
svarbiausi uždaviniai;

Or. en

Pakeitimas 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
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apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo;

apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga;

Or. en

Pakeitimas 10
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo;

2. pripažįsta, kad šiuo metu, įvertinus 
direktyvos „Mokumas II“ ir naujos 
priežiūros sistemos poveikį, praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris galėtų būti
sukurti nuoseklią ir teisiškai privalomą 
DGS apsaugos sistemą, grindžiamą 
minimaliu derinimu, dėl kurios neturėtų 
nukentėti kai kurių valstybių narių jau 
pasiūlyta apsauga, ir vėliau siekti kuo 
didesnio derinimo;

Or. en

Pakeitimas 11
Ashley Fox

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo;

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo, o 
svarbios vartotojų nuostatos turėtų būti 
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suderintos iki maksimalaus lygio, 
įskaitant buveinės valstybės narės 
principą, kompensacijų ribas, išmokėjimo 
laikotarpį ir nustatytus ir apskaičiuotus 
ieškinius;

Or. en

Pakeitimas 12
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad šiuo metu praktiškiausias 
ir naudingiausias požiūris – sukurti 
nuoseklią ir teisiškai privalomą DGS 
apsaugos sistemą, grindžiamą minimaliu 
derinimu, dėl kurios neturėtų nukentėti kai 
kurių valstybių narių jau pasiūlyta apsauga, 
ir vėliau siekti kuo didesnio derinimo;

2. ragina Komisiją įvertinti, ar
praktiškiausias ir naudingiausias požiūris 
būtų sukurti nuoseklią ir teisiškai 
privalomą DGS apsaugos sistemą, 
grindžiamą minimaliu derinimu, dėl kurios 
neturėtų nukentėti kai kurių valstybių narių 
jau pasiūlyta apsauga, ir vėliau siekti kuo 
didesnio derinimo;

Or. en

Pakeitimas 13
Louis Grech

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, DGS neturėtų būti blogiausiu 
atveju taikoma priemonė, ir ragina 
Komisiją išlaikyti ir atsižvelgti į kitas 
taikomas apsaugos priemones;

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, Komisija turėtų išlaikyti ir 
atsižvelgti į kitas taikomas apsaugos 
priemones, kurios jau veikia ir yra 
svarbios draudėjų apsaugai, pvz., 
papildomos informacijos teikimas, 
skaidrumo ir reikalavimų dėl nemokumo 
didinimas;
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Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, DGS neturėtų būti blogiausiu 
atveju taikoma priemonė, ir ragina 
Komisiją išlaikyti ir atsižvelgti į kitas 
taikomas apsaugos priemones;

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, pirmiausia turėtų būti taikomos 
pagal direktyvą „Mokumas II“ leidžiamos 
priemonės ir DGS turėtų būti blogiausiu 
atveju taikoma priemonė;

Or. en

Pakeitimas 15
Ashley Fox

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, DGS neturėtų būti blogiausiu 
atveju taikoma priemonė, ir ragina 
Komisiją išlaikyti ir atsižvelgti į kitas 
taikomas apsaugos priemones;

3. mano, kad, siekiant užtikrinti nuolatinę
draudėjų ir naudos gavėjų apsaugą, DGS 
turėtų būti blogiausiu atveju taikoma 
priemonė; mano, kad turėtų būti galima 
imtis priemonių pagal DGS, jei neveikia
kitos taikomos apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 16
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, DGS neturėtų būti blogiausiu 
atveju taikoma priemonė, ir ragina 
Komisiją išlaikyti ir atsižvelgti į kitas 
taikomas apsaugos priemones;

3. teigia, kad, siekiant užtikrinti 
visapusišką draudėjų ir naudos gavėjų 
apsaugą, DGS turi būti viena iš blogiausiu 
atveju taikomų priemonių, ir ragina 
Komisiją išlaikyti ir atsižvelgti į kitas 
taikomas apsaugos priemones;

Or. it

Pakeitimas 17
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų 
taikomos visų rūšių draudimo sutartys 
(gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, 
jeigu draudikas bankrutuoja, 
(tarpininkas) vykdo nesąžiningus 
pardavimus arba sukčiauja;

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą; rekomenduoja, kad tam tikros 
draudimo rūšys (įskaitant jūrų ir aviacijos 
draudimą, verslo sutrukdymo draudimą, 
atsakomybės už produktą draudimą, 
atšaukimo išlaidų draudimą ir eksporto 
kredito ir tikslumo garantijos draudimą) 
neturėtų būti įtrauktos į garantijų 
sistemos aprėptį; be to, rekomenduoja 
neįtraukti variklių draudimo ir privataus 
sveikatos draudimo, nes jų atžvilgiu jau 
taikomi veiksmingi sprendimai;

Or. en

Pakeitimas 18
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų 
taikomos visų rūšių draudimo sutartys 
(gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, 
jeigu draudikas bankrutuoja, 
(tarpininkas) vykdo nesąžiningus 
pardavimus arba sukčiauja;

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir veikti kaip blogiausiu atveju taikoma 
priemonė, kuria draudėjams užtikrinama 
tinkama ir aukšto lygio vartotojų apsauga 
ir kompensacijos;

Or. en

Pakeitimas 19
Ashley Fox

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų 
taikomos visų rūšių draudimo sutartys 
(gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, 
jeigu draudikas bankrutuoja, (tarpininkas) 
vykdo nesąžiningus pardavimus arba 
sukčiauja;

4. mano, kad ateityje DGS tarptautinių 
draudimo filialų požiūriu turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų 
taikomos visų rūšių draudimo sutartys 
(gyvybės ir ne gyvybės), tuo atveju, jeigu 
draudikas bankrutuoja;

Or. en

Pakeitimas 20
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų
taikomos visų rūšių draudimo sutartys 
(gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, 
jeigu draudikas bankrutuoja, (tarpininkas) 
vykdo nesąžiningus pardavimus arba 
sukčiauja;

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu, 
su sąlyga, kad visose valstybėse narėse 
laikantis būtinojo derinimo sukurta 
draudimo garantijų sistema ir ja visiems 
fiziniams asmenims – ir draudėjams, ir 
kitiems naudos gavėjams –užtikrinama
aukšto lygio vartotojų apsauga, ir joje 
taikomos visų rūšių draudimo sutartys 
(gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, 
jeigu draudikas bankrutuoja; mano, kad 
vartotojai taip pat turėtų būti apsaugoti 
nuo nuostolių dėl ieškinių, teikiamų po 
teisinių sprendimų tuo atveju, jeigu 
draudikas (tarpininkas) per nustatytą 
laikotarpį vykdo nesąžiningus pardavimus 
arba sukčiauja; prašo Komisijos paaiškinti 
DGS vaidmenį tarpininkų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 21
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad joje būtų 
taikomos visų rūšių draudimo sutartys
(gyvybės ir ne gyvybės), ypač tuo atveju, 
jeigu draudikas bankrutuoja, (tarpininkas) 
vykdo nesąžiningus pardavimus arba 
sukčiauja;

4. mano, kad ateityje DGS turėtų būti 
pagrįsta buveinės valstybės narės principu 
ir visiems fiziniams asmenims – ir 
draudėjams, ir kitiems naudos gavėjams –
vienodai užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, ir pasisako už tai, kad gyvybės 
draudimo sutartys joje būtų taikomos tuo 
atveju, jeigu draudikas bankrutuoja;

Or. it
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Pakeitimas 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad nėra jokios garantijų 
sistemos antrojo ramsčio pensijoms, 
kurias valdo pensijų fondai, nors pensijas 
teikiantiems draudikams būtų taikoma 
DGS; todėl reikalauja, kad antrojo 
ramsčio pensijų produktams būtų 
taikomos aiškios ir atskiros sistemos, 
kuriomis suteikiami vienodi apsaugos 
lygiai pensininkams;

Or. en

Pakeitimas 23
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad turėtų būti padidintos 
vartotojų žinios ir informuotumas apie 
finansų paslaugas ir susijusią riziką, todėl 
siūlo draudimo politikoje įdiegti panašią 
priemonę į Europos standartinį 
informacijos lapą (angl. ESIS), kuri 
apimtų aiškius privalomus įspėjimus dėl 
rizikos dėl sudėtingų su draudimu 
susijusių investavimo produktų ir dėl su 
konkrečia nacionaline valdžios institucija 
susijusios DGS veikimo, kad draudėjas 
lengviau suprastų draudimo produktus ir 
susitvarkytų su atitinkama informacija;

Or. en
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Pakeitimas 24
Louis Grech

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad taikant DGS draudėjai turėtų 
galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti savo 
draudimo sutartį; mano, kad pagal ES DGS 
teisę turėtų būti užtikrinta galimybė greitai 
gauti didžiausias kompensacijas arba 
perduoti draudimo portfelį, kad draudėjas 
neprarastų pagal šią politiką numatytų 
teisių ir privilegijų;

6. mano, kad išlaidų ir praktiškumo 
sumetimais draudimo portfelio 
perdavimas galėtų būti priimtiniausias 
pasirinkimas; mano, kad siekiant 
užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį,
taikant DGS draudėjai turėtų galėti 
pasirinkti arba finansinę kompensaciją, 
arba galimybę perduoti savo draudimo 
sutartį; mano, kad pagal ES DGS teisę 
turėtų būti užtikrinta galimybė greitai gauti 
didžiausias kompensacijas arba perduoti 
draudimo portfelį, kad draudėjas neprarastų 
pagal šią politiką numatytų teisių ir 
privilegijų;

Or. en

Pakeitimas 25
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad taikant DGS draudėjai 
turėtų galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti 
savo draudimo sutartį; mano, kad pagal 
ES DGS teisę turėtų būti užtikrinta 
galimybė greitai gauti didžiausias 
kompensacijas arba perduoti draudimo 
portfelį, kad draudėjas neprarastų pagal 
šią politiką numatytų teisių ir privilegijų;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 26
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad taikant DGS draudėjai 
turėtų galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti 
savo draudimo sutartį; mano, kad pagal 
ES DGS teisę turėtų būti užtikrinta 
galimybė greitai gauti didžiausias 
kompensacijas arba perduoti draudimo 
portfelį, kad draudėjas neprarastų pagal 
šią politiką numatytų teisių ir privilegijų;

6. mano, kad Europos sistemoje, skirtoje 
DGS, draudiko įsipareigojimo nevykdymo 
atveju turėtų būti numatytas draudimo 
sutarčių tęsimas perduodant draudimo 
portfelius arba nuostolių kompensavimas; 
rekomenduoja nustatyti draudikų įnašų į 
sistemą apribojimus, nes kitu atveju nebus 
laikomasi direktyvos „Mokumas II“ 
reikalavimų; taip pat rekomenduoja dar 
labiau apriboti sistemos išlaidas nustatant 
kompensacijų apribojimus ar kitus 
išmokų mažinimo būdus;

Or. en

Pakeitimas 27
Ashley Fox

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad taikant DGS draudėjai turėtų 
galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti savo 
draudimo sutartį; mano, kad pagal ES DGS 
teisę turėtų būti užtikrinta galimybė greitai 
gauti didžiausias kompensacijas arba 
perduoti draudimo portfelį, kad draudėjas 
neprarastų pagal šią politiką numatytų 
teisių ir privilegijų;

6. mano, kad taikant DGS draudėjai turėtų 
galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti savo 
draudimo sutartį; mano, kad pagal ES DGS 
teisę turėtų būti užtikrinta galimybė greitai 
gauti didžiausias kompensacijas už 
neprivalomąjį gyvybės draudimą ir 
90 proc. nuostolių sumos gyvybės ir 
neprivalomajame ne gyvybės draudime,
arba, jei galima, perduoti draudimo 
portfelį, kad draudėjas neprarastų pagal šią 
politiką numatytų teisių ir privilegijų;
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Or. en

Pakeitimas 28
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad taikant DGS draudėjai turėtų 
galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti savo 
draudimo sutartį; mano, kad pagal ES DGS 
teisę turėtų būti užtikrinta galimybė greitai 
gauti didžiausias kompensacijas arba 
perduoti draudimo portfelį, kad draudėjas 
neprarastų pagal šią politiką numatytų 
teisių ir privilegijų;

6. mano, kad taikant DGS draudėjai turėtų 
galėti pasirinkti arba finansinę 
kompensaciją, arba galimybę perduoti savo 
gyvybės draudimo sutartį; mano, kad pagal 
ES DGS teisę turėtų būti užtikrinta 
galimybė greitai gauti kompensacijas arba 
perduoti draudimo portfelį, kad draudėjas 
neprarastų pagal šią politiką numatytų 
teisių ir privilegijų;

Or. it

Pakeitimas 29
Louis Grech

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad daugelyje ES draudimo 
rinkų skiriasi kompensacijų apribojimai 
už panašius draudimo ir bankininkystės 
investavimo produktus; mano, kad 
Komisija turėtų užtikrinti, kad tokiais 
atvejais toks pat bankiniams indėliams ir 
investiciniams fondams taikomas 
apsaugos lygis būtų taikomas ir 
draudėjams, kurių draudimas susijęs su 
draudimo bendrovių parduodamais 
investiciniais produktais;

Or. en
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Pakeitimas 30
Louis Grech

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ir ex-ante, ir ex-
post finansavimu; pripažįsta, kad nemokios 
draudimo bendrovės taip pat turėtų 
prisidėti prie nepaprastosios padėties 
finansavimo, kuris turėtų būti taikomas, 
jeigu draudikas tampa nemokus;

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ir ex-ante, ir ex-
post finansavimu, užtikrinant, kad 
nustatytas tinkamo lygio ex-ante
finansavimas, kuris galiausiai duotų 
naudos ir vartotojui ir draudikui; 
pripažįsta, kad nemokios draudimo 
bendrovės taip pat turėtų prisidėti prie 
nepaprastosios padėties finansavimo, kuris 
turėtų būti taikomas, jeigu draudikas tampa 
nemokus;

Or. en

Pakeitimas 31
Ashley Fox

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ir ex-ante, ir 
ex-post finansavimu; pripažįsta, kad 
nemokios draudimo bendrovės taip pat 
turėtų prisidėti prie nepaprastosios 
padėties finansavimo, kuris turėtų būti 
taikomas, jeigu draudikas tampa 
nemokus;

7. mano, kad DGS numatytą finansavimo 
tvarką turėtų nustatyti nacionalinės 
valdžios institucijos; mano, kad prieš 
nustatant tokią tvarką būtina palaukti 
platesnių Europos masto diskusijų dėl 
finansavimo reikalavimų draudimo 
įmonėms išvadų;

Or. en
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Pakeitimas 32
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ir ex-ante, ir ex-
post finansavimu; pripažįsta, kad 
nemokios draudimo bendrovės taip pat 
turėtų prisidėti prie nepaprastosios 
padėties finansavimo, kuris turėtų būti 
taikomas, jeigu draudikas tampa 
nemokus;

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ex-post
finansavimu, atsižvelgiant į tai, kad nėra 
įtikinamų įrodymų ar argumentų už ex-
ante metodą ir atsižvelgiant į rinkos 
iškraipymą, kurį pastarasis metodas gali 
sukelti;

Or. en

Pakeitimas 33
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ir ex-ante, ir ex-
post finansavimu; pripažįsta, kad nemokios 
draudimo bendrovės taip pat turėtų 
prisidėti prie nepaprastosios padėties 
finansavimo, kuris turėtų būti taikomas, 
jeigu draudikas tampa nemokus;

7. mano, kad DGS numatyta finansavimo 
tvarka turėtų būti pagrįsta ex-ante
finansavimu; ragina Komisiją ištirti, kaip 
būtų galima optimaliai įgyvendinti ex-
ante finansavimo metodą, galbūt derinant 
ex-post finansavimą ir draudimo portfelio 
perdavimo priemones, kad būtų 
užtikrintas tinkamas vartotojų apsaugos 
lygis, pripažįsta, kad nemokios draudimo 
bendrovės taip pat turėtų prisidėti prie 
nepaprastosios padėties finansavimo, kuris 
turėtų būti taikomas, jeigu draudikas tampa 
nemokus;

Or. en
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Pakeitimas 34
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją ir valstybes nares remti 
veiksmingą DGS valdymą bei priežiūrą ir 
stiprinti nacionalinių ir Europos 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą;
primygtinai reikalauja, kad taikant 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos (EDPPI) prižiūrimas 
priežiūros sistemas valstybėse narėse būtų 
tikrinama, ar DGS gali atsilaikyti vieno ar 
kelių draudikų nemokumo atveju, ir būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos keistis 
informacija ir geriausia patirtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją ir valstybes nares remti 
veiksmingą DGS valdymą bei priežiūrą ir 
stiprinti nacionalinių ir Europos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą; primygtinai 
reikalauja, kad taikant Europos draudimo 
ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) 
prižiūrimas priežiūros sistemas valstybėse 
narėse būtų tikrinama, ar DGS gali 
atsilaikyti vieno ar kelių draudikų 
nemokumo atveju, ir būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos keistis informacija ir 
geriausia patirtimi.

8. ragina Komisiją ir valstybes nares remti 
veiksmingą DGS valdymą bei valstybių 
narių kompetentingų valdžios institucijų 
ir EDPPI vykdomą priežiūrą ir stiprinti 
nacionalinių valdžios institucijų ir EDPPI 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas 
DGS metodų nuoseklumas; primygtinai 
reikalauja, kad su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijos (EDPPI) 
pritarimu taikant priežiūros sistemas 
valstybėse narėse būtų tikrinama, ar DGS 
gali atsilaikyti vieno ar kelių draudikų 
nemokumo atveju, ir būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos keistis informacija ir 
geriausia patirtimi.
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Or. en

Pakeitimas 36
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pripažįsta, kad dėl rinkos 
koncentracijos problemų gali būti 
ribojamos galimybės DGS apimti visus 
draudėjų ieškinius, kylančius dėl vieno ar 
kelių draudikų bankroto; mano, kad 
reikia vengti DGS taisyklių, dėl kurių 
galėtų dar labiau padidėti apribojimų 
koncentruotoms rinkoms.

Or. en


