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Grozījums Nr. 1
Louis Grech

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. Tā kā nesenā ekonomikas lejupslīde ir 
atklājusi nopietnus trūkumus un 
neatbilstības vienotā tirgū, un tie visi ir 
negatīvi ietekmējuši patērētāju un pilsoņu 
uzticību, un tā kā, lai aizsargātu 
patērētāju tiesības un atjaunotu viņu 
uzticību finanšu tirgiem, ES jāveic 
steidzamas darbības, visās pašreizējās un 
turpmākajās iniciatīvās ņemot vērā 
patērētāju intereses,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Louis Grech

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Eiropas līmenī saskaņotu AGS 
trūkums un dalībvalstu atšķirīgie režīmi ir 
būtiski mazinājuši apdrošinājuma ņēmēju 
aizsardzības efektivitāti un radījuši 
atšķirīgus aizsardzības līmeņus, kā arī, 
traucējot pārrobežu konkurenci, ir 
palēninājuši apdrošināšanas tirgus 
darbību,

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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka kopējas apdrošināšanas 
garantiju sistēmas (AGS) pieņemšana ES 
līmenī un atšķirīgu dalībvalstīs esošu AGS 
režīmu pielāgošana efektīvi uzlabotu 
pilsoņu uzticību, aizsargātu patērētāju un 
nodokļu maksātāju tiesības un veicinātu 
tirgus stabilitāti gan konkrēti 
apdrošināšanas nozarē, gan iekšējā tirgū un 
finanšu pakalpojumu jomā kopumā; tāpēc 
pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu 
izveidot Eiropas līmeņa AGS;

1. uzskata, ka kopējas apdrošināšanas 
garantiju sistēmas (AGS) pieņemšana ES 
līmenī un atšķirīgu dalībvalstīs esošu AGS 
režīmu pielāgošana efektīvi uzlabotu 
pilsoņu uzticību, aizsargātu patērētāju un 
nodokļu maksātāju tiesības un veicinātu 
tirgus stabilitāti gan konkrēti 
apdrošināšanas nozarē, gan iekšējā tirgū un 
finanšu pakalpojumu jomā kopumā; tāpēc 
pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu 
izveidot vienotu obligātu AGS 
saskaņošanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ashley Fox

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka kopējas apdrošināšanas 
garantiju sistēmas (AGS) pieņemšana ES 
līmenī un atšķirīgu dalībvalstīs esošu AGS 
režīmu pielāgošana efektīvi uzlabotu 
pilsoņu uzticību, aizsargātu patērētāju un 
nodokļu maksātāju tiesības un veicinātu 
tirgus stabilitāti gan konkrēti 
apdrošināšanas nozarē, gan iekšējā tirgū un 
finanšu pakalpojumu jomā kopumā; tāpēc 
pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu 
izveidot Eiropas līmeņa AGS;

1. uzskata, ka vienots satvars
apdrošināšanas garantiju sistēmām (AGS) 
visā ES un atšķirīgu dalībvalstīs esošu 
AGS režīmu pielāgošana efektīvi uzlabotu 
pilsoņu uzticību, aizsargātu patērētāju un 
nodokļu maksātāju tiesības un veicinātu 
tirgus stabilitāti gan konkrēti 
apdrošināšanas nozarē, gan iekšējā tirgū un 
finanšu pakalpojumu jomā kopumā; tāpēc 
pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu 
izveidot vienotu satvaru;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka kopējas apdrošināšanas 
garantiju sistēmas (AGS) pieņemšana ES 
līmenī un atšķirīgu dalībvalstīs esošu AGS 
režīmu pielāgošana efektīvi uzlabotu 
pilsoņu uzticību, aizsargātu patērētāju un 
nodokļu maksātāju tiesības un veicinātu 
tirgus stabilitāti gan konkrēti 
apdrošināšanas nozarē, gan iekšējā tirgū un 
finanšu pakalpojumu jomā kopumā; tāpēc 
pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu 
izveidot Eiropas līmeņa AGS;

1. uzskata, ka, gadījumā ja pilnīga 
„Maksātspējas II” un jaunās uzraudzības 
sistēmas ieviešana tomēr nenodrošinās 
atbilstīgu patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni, kopējas apdrošināšanas garantiju 
sistēmas (AGS) pieņemšana ES līmenī un 
atšķirīgu dalībvalstīs esošu AGS režīmu 
pielāgošana efektīvi uzlabotu pilsoņu 
uzticību, aizsargātu patērētāju un nodokļu 
maksātāju tiesības un veicinātu tirgus 
stabilitāti gan konkrēti apdrošināšanas 
nozarē, gan iekšējā tirgū un finanšu 
pakalpojumu jomā kopumā;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Louis Grech

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a piekrīt, ka „Maksātnespējas II” 
direktīva nevar 100 % droši garantēt 
apdrošināšanas sabiedrību sekmīgu 
darbību un ka tā neaizsargā patērētāju 
zaudējumus gadījumā, ja kāds 
apdrošināšanas uzņēmums pieļautu 
kļūmi; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, 
ka turpmāk pieņemamās kopējās AGS 
atbilst „Maksātnespējas II” direktīvai;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst, ka jaunais uzraudzības režīms 
un „Maksātspēja II” sistēma vēl vairāk 
uzlabos patērētāju tiesību aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Louis Grech

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk;

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk; uzskata, ka gadījumā, ja 
AGS tiesiskais regulējums stājas spēkā, 
Komisijai ir jāveic eksperta vērtējums, lai 
noteiktu, vai šie tiesību akti ir ļāvuši 
sasniegt galvenos mērķus un īstenot 
svarīgākos uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk;

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk;

2. atzīst, ka pašlaik, pēc tam, kad ir 
novērtēta „Maksātspējas II” un jaunās 
uzraudzības sistēmas ietekme, visreālāk un 
lietderīgāk būtu izveidot saskaņotu un 
juridiski saistošu AGS aizsardzības sistēmu 
ar minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk; 

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ashley Fox

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
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minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk;

minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
bet svarīgi patērētāju tiesību aizsardzības 
noteikumi ir maksimāli jāsaskaņo, 
iekļaujot piederības dalībvalsts principu, 
kompensācijas maksimālos apjomus un 
izmaksas periodus noteiktām un 
konkrētos skaitļos izteiktām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk 
būtu izveidot saskaņotu un juridiski 
saistošu AGS aizsardzības sistēmu ar 
minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk;

2. aicina Komisiju novērtēt, vai visreālāk 
un lietderīgāk būtu izveidot saskaņotu un 
juridiski saistošu AGS aizsardzības sistēmu
ar minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu 
dažās dalībvalstīs jau sniegto aizsardzību, 
un maksimālu saskaņotības līmeni varētu 
panākt vēlāk;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Louis Grech

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. argumentē — lai nodrošinātu 
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, AGS nedrīkst kalpot 
par pēdējo glābiņu, un aicina Komisiju 
saglabāt un ņemt vērā citus spēkā esošos 
aizsardzības mehānismus;

3. argumentē — lai nodrošinātu 
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, Komisijai jāsaglabā 
un jāņem vērā citi spēkā esošie 
aizsardzības mehānismi, kas jau darbojas 
un ir nozīmīgi apdrošinājuma ņēmēju 
aizsardzībai, piemēram, sniedzot papildu 
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informāciju, palielinot pārredzamību un 
pastiprinot maksātspējas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. argumentē — lai nodrošinātu 
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, AGS nedrīkst 
kalpot par pēdējo glābiņu, un aicina 
Komisiju saglabāt un ņemt vērā citus 
spēkā esošos aizsardzības mehānismus;

3. argumentē — lai nodrošinātu 
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, vispirms ir 
jāpiemēro „Maksātnespējā II” atļautie 
uzraudzības pasākumi, bet AGS jākalpo
par pēdējo glābiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ashley Fox

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. argumentē — lai nodrošinātu
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, AGS nedrīkst 
kalpot par pēdējo glābiņu, un aicina 
Komisiju saglabāt un ņemt vērā citus 
spēkā esošos aizsardzības mehānismus;

3. uzskata, ka kādas AGS darbībai jākalpo 
par pēdējo glābiņu, lai uzturētu
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
aizsardzības nepārtrauktību; uzskata, ka 
AGS ir jāspēj iejaukties, kad citi
aizsardzības mehānismi vairs nedarbojas;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. argumentē — lai nodrošinātu 
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, AGS nedrīkst 
kalpot par pēdējo glābiņu, un aicina 
Komisiju saglabāt un ņemt vērā citus spēkā 
esošos aizsardzības mehānismus;

3. argumentē — lai nodrošinātu 
apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju 
vispusīgu aizsardzību, AGS jākalpo par 
pēdējo glābiņu, un aicina Komisiju 
saglabāt un ņemt vērā citus spēkā esošos 
aizsardzības mehānismus;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 
patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas 
visu veidu apdrošināšanas līgumos 
(dzīvības apdrošināšanai un ne dzīvības 
apdrošināšanai), jo īpaši apdrošinātāja 
bankrota gadījumā, apdrošinātāja vai 
starpnieka maldinošas pārdošanas vai 
krāpšanas gadījumā;

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 
patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem; iesaka, ka noteikti 
apdrošināšanas veidi (tostarp jūras un 
aviācijas transporta apdrošināšana, 
apdrošināšana pret traucējumiem 
uzņēmējdarbībā, produktu 
drošumatbildības apdrošināšana, 
apdrošināšana pret izmaksām, kas rodas 
produkta atsaukšanas gadījumā, eksporta 
kredīta apdrošināšana un uzticības 
garantijas apdrošināšana) garantiju 
sistēmā  nav jāiekļauj; vēl iesaka 
neiekļaut motoru apdrošināšanu un 
privātpersonu veselības apdrošināšanu, jo 
šajā jomā jau pastāv iedarbīgi risinājumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 
patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma 
ņēmējiem, gan labuma guvējiem —, kuras 
ietvertas visu veidu apdrošināšanas 
līgumos (dzīvības apdrošināšanai un ne 
dzīvības apdrošināšanai), jo īpaši 
apdrošinātāja bankrota gadījumā, 
apdrošinātāja vai starpnieka maldinošas 
pārdošanas vai krāpšanas gadījumā;

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un kā 
pēdējā glābiņa funkciju, sniedzot 
apdrošinājuma ņēmējiem atbilstīgu un
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību un 
kompensācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ashley Fox

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 
patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas 
visu veidu apdrošināšanas līgumos 
(dzīvības apdrošināšanai un ne dzīvības 
apdrošināšanai), jo īpaši apdrošinātāja 
bankrota gadījumā, apdrošinātāja vai 
starpnieka maldinošas pārdošanas vai 
krāpšanas gadījumā;

4. uzskata, ka turpmāk pārrobežu 
apdrošināšanas filiālēm AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 
patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas 
visu veidu apdrošināšanas līgumos 
(dzīvības apdrošināšanai un ne dzīvības 
apdrošināšanai) apdrošinātāja bankrota 
gadījumā;
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga
patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas 
visu veidu apdrošināšanas līgumos 
(dzīvības apdrošināšanai un ne dzīvības 
apdrošināšanai), jo īpaši apdrošinātāja 
bankrota gadījumā, apdrošinātāja vai 
starpnieka maldinošas pārdošanas vai 
krāpšanas gadījumā;

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu ar 
nosacījumu, ka visās dalībvalstīs tiek 
izveidotas apdrošināšanas garantiju 
sistēmas, kas ir sasniedzamas atbilstīgi 
obligātajai saskaņošanai un kas piedāvā 
patiesi līdzvērtīgu augsta līmeņa  patērētāju 
aizsardzību visām fiziskajām personām —
gan apdrošinājuma ņēmējiem, gan labuma 
guvējiem —, kuras ietvertas visu veidu 
apdrošināšanas līgumos (dzīvības 
apdrošināšanai un ne dzīvības 
apdrošināšanai), jo īpaši apdrošinātāja 
bankrota gadījumā; uzskata, ka 
patērētājiem jābūt arī apdrošinātiem pret 
zaudējumiem, kas rodas no prasībām pēc 
tiesas spriedumiem gadījumā, kad 
apdrošinātājs vai starpnieks noteiktā laika 
posmā veicis maldinošu pārdošanu vai 
krāpies; pieprasa Komisijai precizēt, kāda 
nozīme AGS ir saistībā ar starpniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz 
piederības dalībvalsts principu un tām 
jānodrošina augsta līmeņa un vienlīdzīga 
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patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas
visu veidu apdrošināšanas līgumos
(dzīvības apdrošināšanai un ne dzīvības 
apdrošināšanai), jo īpaši apdrošinātāja 
bankrota gadījumā, apdrošinātāja vai 
starpnieka maldinošas pārdošanas vai 
krāpšanas gadījumā;

patērētāju aizsardzība visām fiziskajām 
personām — gan apdrošinājuma ņēmējiem, 
gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas 
dzīvības apdrošināšanas līgumos 
apdrošinātāja bankrota gadījumā; 

Or. it

Grozījums Nr. 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka neviena garantijas sistēma 
nav ieviesta otrajam pensiju līmenim, ko 
pārvalda pensiju fondi, lai gan 
apdrošinātāji, kas sniedz pensijas, tiks 
pakļauti kādai AGS; tādēļ pieprasa, lai uz 
otrā līmeņa pensiju produktiem attiektos 
konkrētas un atsevišķas sistēmas, kas 
pensionāriem nodrošinātu līdzvērtīgu 
aizsardzības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir jāuzlabo patērētāju 
zināšanas un izpratne par finanšu 
pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem 
riskiem, tādēļ ierosina ieviest mehānismu, 



PE460.947v01-00 14/21 AM\861431LV.doc

LV

kas ir līdzīgs Eiropas standartveida 
informācijas kartei un kas būtu paredzēts 
apdrošināšanas polisēm, kurās tiks 
iekļauts skaidrs obligāts brīdinājums par 
risku, kādu rada kompleksa 
apdrošināšana, kas saistīta ar ieguldījumu 
produktiem, un par to, ka pastāv AGS, kas 
ir saistītas ar konkrētu valsts iestādi, lai 
apdrošinājuma ņēmējs labāk saprastu 
apdrošināšanas produktus un iegūtu visu 
nepieciešamo informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Louis Grech

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, 
vai saņemt finansiālu kompensāciju vai arī 
nodot apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija vai 
apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai 
netiktu ierobežotas politikā paredzētās 
apdrošinājuma ņēmēju tiesības un 
privilēģijas;

6. uzskata, ka attiecībā uz izmaksām un 
praktisko pielietojumu labāks variants 
būtu portfeļa nodošana; apgalvo, ka, lai 
nodrošinātu augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, 
vai saņemt finansiālu kompensāciju vai arī 
nodot apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija vai 
apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai 
netiktu ierobežotas politikā paredzētās 
apdrošinājuma ņēmēju tiesības un 
privilēģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja 
izvēlēties, vai saņemt finansiālu 
kompensāciju vai arī nodot 
apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija vai 
apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai 
netiktu ierobežotas politikā paredzētās 
apdrošinājuma ņēmēju tiesības un 
privilēģijas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja 
izvēlēties, vai saņemt finansiālu 
kompensāciju vai arī nodot 
apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija vai 
apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai 
netiktu ierobežotas politikā paredzētās 
apdrošinājuma ņēmēju tiesības un 
privilēģijas;

6. uzskata, ka AGS Eiropas struktūrā ir 
jāparedz vai nu apdrošināšanas līgumu 
turpināšana, veicot portfeļa nodošanu vai 
arī zaudējumu kompensēšanu, ja 
apdrošinātājs nepilda savus pienākumus; 
iesaka noteikt maksimālos apjomus, kas 
apdrošinātājam jāiemaksā šajā sistēmā,
citādi nevarēs ievērot „Maksātnespējas 
II” prasības; vēl iesaka ierobežot šīs 
sistēmas izmaksas, atļaujot noteikt 
kompensācijas maksimālos apjomus vai 
citādus apdrošinājuma summas 
samazinājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Ashley Fox

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, 
vai saņemt finansiālu kompensāciju vai arī 
nodot apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija vai 
apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai 
netiktu ierobežotas politikā paredzētās 
apdrošinājuma ņēmēju tiesības un 
privilēģijas;

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, 
vai saņemt finansiālu kompensāciju vai arī 
nodot apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija par obligāto 
apdrošināšanu, kas nav dzīvības 
apdrošināšana, un 90 % no zaudējumu 
izmaksām saistībā ar dzīvības 
apdrošināšanu un neobligāto 
apdrošināšanu, kas nav dzīvības 
apdrošināšana, vai attiecīgā gadījumā, 
portfeļa nodošana, lai netiktu ierobežotas 
politikā paredzētās apdrošinājuma ņēmēju 
tiesības un privilēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, 
vai saņemt finansiālu kompensāciju vai arī 
nodot apdrošināšanas līgumu citam 
apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra maksimālā kompensācija vai 
apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai 
netiktu ierobežotas politikā paredzētās 

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz 
apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, 
vai saņemt finansiālu kompensāciju vai arī 
nodot dzīvības apdrošināšanas līgumu 
citam apdrošinātājam; uzskata, ka ar AGS 
saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina 
ātra kompensācija vai apdrošināšanas 
portfeļa nodošana, lai netiktu ierobežotas 
politikā paredzētās apdrošinājuma ņēmēju 
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apdrošinājuma ņēmēju tiesības un 
privilēģijas;

tiesības un privilēģijas;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Louis Grech

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka ES vairākos 
apdrošināšanas tirgos nav pielīdzināti 
maksimālie kompensācijas apjomi par 
līdzīgu apdrošināšanu un banku 
investīciju produktiem; uzskata, ka 
Komisijai ir jānodrošina, lai šādos 
gadījumos attiecībā uz tāda 
apdrošinājuma ņēmējiem, kas saistīts ar 
ieguldījumu produktiem, ko pārdod 
apdrošināšanas sabiedrības, tiktu 
piemērots tāds pats  aizsardzības līmenis, 
kāds noteikts banku noguldījumiem un 
ieguldījumu fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Louis Grech

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam gan uz 
iepriekšēju finansējumu, gan 
pēcfinansējumu; atzīst, ka arī grūtībās 
nonākušām apdrošināšanas sabiedrībām 
būtu jāsniedz ieguldījums neparedzētiem 
gadījumiem paredzētā finansējumā, kuram 

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam gan uz 
iepriekšēju finansējumu, gan 
pēcfinansējumu, nodrošinot, ka 
iepriekšējais finansējums ir noteikts 
saprātīgā līmenī, kas galīgajā analīzē dotu 
labumu gan patērētājam, gan 
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jābūt pieejamam apdrošinātāja bankrota 
gadījumā;

apdrošinātājam; atzīst, ka arī grūtībās 
nonākušām apdrošināšanas sabiedrībām 
būtu jāsniedz ieguldījums neparedzētiem 
gadījumiem paredzētā finansējumā, kuram 
jābūt pieejamam apdrošinātāja bankrota 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ashley Fox

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam gan uz 
iepriekšēju finansējumu, gan 
pēcfinansējumu; atzīst, ka arī grūtībās 
nonākušām apdrošināšanas sabiedrībām 
būtu jāsniedz ieguldījums neparedzētiem 
gadījumiem paredzētā finansējumā, 
kuram jābūt pieejamam apdrošinātāja 
bankrota gadījumā;

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānisms ir jānosaka dalībvalstu 
iestādēm; uzskata, ka pirms noteikt šādus 
pasākumus ir jāsagaida rezultāti, ko dos 
Eiropas līmenī rīkotā plašākā diskusija 
par finansējuma prasībām 
apdrošināšanas struktūrvienībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 32
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam gan uz 
iepriekšēju finansējumu, gan 
pēcfinansējumu; atzīst, ka arī grūtībās 
nonākušām apdrošināšanas sabiedrībām 
būtu jāsniedz ieguldījums neparedzētiem 
gadījumiem paredzētā finansējumā, 

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam uz iepriekšēju 
finansējumu, ņemot vērā pārliecinošu 
argumentu trūkumu šīs pieejas labā un 
traucējumus tirgū, ko tā varētu izraisīt;
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kuram jābūt pieejamam apdrošinātāja 
bankrota gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam gan uz 
iepriekšēju finansējumu, gan 
pēcfinansējumu; atzīst, ka arī grūtībās 
nonākušām apdrošināšanas sabiedrībām 
būtu jāsniedz ieguldījums neparedzētiem 
gadījumiem paredzētā finansējumā, kuram 
jābūt pieejamam apdrošinātāja bankrota 
gadījumā;

7. uzskata, ka AGS finansēšanas 
mehānismam jābūt balstītam uz iepriekšēju 
finansējumu; mudina Komisiju izpētīt, kā 
varētu īstenot optimālu ex-ante pieeju 
finansējumam, iespējams, apvienojumā ar 
pēcfinansējuma un portfeļa nodošanas 
mehānismiem, lai nodrošinātu patērētāju 
tiesību aizsardzības pienācīgu līmeni,
atzīst, ka arī grūtībās nonākušām 
apdrošināšanas sabiedrībām būtu jāsniedz 
ieguldījums neparedzētiem gadījumiem 
paredzētā finansējumā, kuram jābūt 
pieejamam apdrošinātāja bankrota 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
AGS efektīvu pārvaldību un uzraudzību 
un sekmēt sadarbību starp valsts un 
Eiropas līmeņa uzraudzības iestādēm; 
uzstāj, ka vietējām uzraudzības sistēmām 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 

svītrots
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iestādes uzraudzībā ir jāpārbauda, vai 
AGS spētu izturēt viena vai vairāku 
apdrošinātāju bankrotu, kā arī jāveicina 
informācijas un paraugprakses apmaiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
AGS efektīvu pārvaldību un uzraudzību un 
sekmēt sadarbību starp valsts un Eiropas 
līmeņa uzraudzības iestādēm; uzstāj, ka 
vietējām uzraudzības sistēmām Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes
uzraudzībā ir jāpārbauda, vai AGS spētu 
izturēt viena vai vairāku apdrošinātāju 
bankrotu, kā arī jāveicina informācijas un 
paraugprakses apmaiņa.

8. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
AGS efektīvu pārvaldību un uzraudzību, 
uzticot to dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestādei (EAAPI), un 
sekmēt sadarbību starp valsts iestādēm un 
EAAPI, lai nodrošinātu AGS pieejas 
saskanību; uzstāj, ka vietējām uzraudzības 
sistēmām ar EAAPI atļauju ir jāpārbauda, 
vai AGS spētu izturēt viena vai vairāku 
apdrošinātāju bankrotu, kā arī jāveicina 
informācijas un paraugprakses apmaiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīst, ka tirgus koncentrācijas aspekti 
var negatīvi ietekmēt AGS spēju aptvert 
visas apdrošinājuma ņēmēju prasības, kas 
rodas saistībā ar viena vai vairāku 
apdrošinātāju bankrotu; uzskata, ka ir 
jāizvairās no tādiem noteikumiem par 
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AGS, kas koncentrētos tirgos varētu radīt 
papildu saspīlējumu.

Or. en


