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Amendement 1
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de recente 
economische recessie een aantal ernstige 
tekortkomingen en ongelijkheden in de 
interne markt aan het licht heeft gebracht 
die allemaal negatieve gevolgen hebben 
gehad voor het vertrouwen van 
consumenten en burgers; overwegende 
dat de EU, om de rechten van 
consumenten te beschermen en hun 
vertrouwen in de financiële markten te 
herstellen, dringend actie moet 
ondernemen, waarbij in alle huidige en 
toekomstige initiatieven rekening dient te 
worden gehouden met de belangen van 
consumenten,

Or. en

Amendement 2
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het ontbreken van op 
EU-niveau geharmoniseerde 
verzekeringsgarantiestelsels (VGS) en de 
uiteenlopende regelingen van de lidstaten 
hebben geleid tot ondoelmatige en zelfs 
ongelijke bescherming van 
verzekeringspolishouders en de werking 
van de verzekeringsmarkt hebben 
vertraagd door verstoring van de 
grensoverschrijdende mededinging,
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de vaststelling van een 
gemeenschappelijk 
verzekeringsgarantiestelsel (VGS) in EU-
verband en de aanpassing van de 
verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de 
burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 
rechten van de consument en de 
belastingbetaler zouden beschermen en de 
stabiliteit van de markt zouden bevorderen, 
in de verzekeringssector in het bijzonder en 
op de interne markt en bij de financiële 
diensten in het algemeen; is derhalve 
verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een VGS in EU-verband
op te zetten;

1. is van mening dat de vaststelling van een 
gemeenschappelijk 
verzekeringsgarantiestelsel (VGS) in 
EU-verband en de aanpassing van de 
verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de 
burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 
rechten van de consument en de 
belastingbetaler zouden beschermen en de 
stabiliteit van de markt zouden bevorderen, 
in de verzekeringssector in het bijzonder en 
op de interne markt en bij de financiële 
diensten in het algemeen; is derhalve 
verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een kader voor 
minimumharmonisatie met betrekking tot
VGS op te zetten;

Or. en

Amendement 4
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de vaststelling van
een gemeenschappelijk 
verzekeringsgarantiestelsel (VGS) in EU-
verband en de aanpassing van de 
verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de 
burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 

1. is van mening dat een 
gemeenschappelijk kader voor 
verzekeringsgarantiestelsels (VGS) in de 
hele EU en de aanpassing van de 
verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de 
burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 
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rechten van de consument en de 
belastingbetaler zouden beschermen en de 
stabiliteit van de markt zouden bevorderen, 
in de verzekeringssector in het bijzonder en 
op de interne markt en bij de financiële 
diensten in het algemeen; is derhalve 
verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een VGS in EU-verband
op te zetten;

rechten van de consument en de 
belastingbetaler zouden beschermen en de 
stabiliteit van de markt zouden bevorderen, 
in de verzekeringssector in het bijzonder en 
op de interne markt en bij de financiële 
diensten in het algemeen; is derhalve 
verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een gemeenschappelijk 
kader op te zetten;

Or. en

Amendement 5
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de vaststelling van een 
gemeenschappelijk 
verzekeringsgarantiestelsel (VGS) in EU-
verband en de aanpassing van de 
verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de 
burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 
rechten van de consument en de 
belastingbetaler zouden beschermen en de 
stabiliteit van de markt zouden bevorderen, 
in de verzekeringssector in het bijzonder en 
op de interne markt en bij de financiële 
diensten in het algemeen; is derhalve 
verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een VGS in EU-verband 
op te zetten;

1. is van mening dat ingeval de volledige 
tenuitvoerlegging van de Solvabiliteit II-
richtlijn en het nieuwe toezichtsysteem 
geen adequate consumentenbescherming 
zouden opleveren, de vaststelling van een 
gemeenschappelijk 
verzekeringsgarantiestelsel (VGS) in 
EU-verband en de aanpassing van de 
verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de 
burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 
rechten van de consument en de 
belastingbetaler zouden beschermen en de 
stabiliteit van de markt zouden bevorderen, 
in de verzekeringssector in het bijzonder en 
op de interne markt en bij de financiële 
diensten in het algemeen;

Or. it
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Amendement 6
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. deelt de mening dat de 
Solvabiliteit II-richtlijn geen omgeving 
creëert waarin faillissementen van 
verzekeringsmaatschappijen uitgesloten 
zijn en de consumenten geen bescherming 
biedt tegen verliezen ten gevolge van een 
mogelijk faillissement van een 
verzekeringsmaatschappij; verzoekt de 
Commissie daarom om voor consistentie 
en samenhang tussen het vast te stellen 
gemeenschappelijke VGS en de 
Solvabiliteit II-richtlijn te zorgen;

Or. en

Amendement 7
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat het nieuwe 
toezichtregime en de komende 
Solvabiliteit II-richtlijn de 
consumentenbescherming verder zullen 
versterken;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken; is van mening dat de Commissie, 
mocht het wettelijk kader voor het VGS 
van kracht worden, een evaluatie door 
deskundigen dient te laten uitvoeren om te 
bepalen of de wetgeving tot de 
verwezenlijking van haar belangrijkste 
doelen en doelstellingen heeft geleid;

Or. en

Amendement 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven;

Or. en
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Amendement 10
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment, na de 
effecten van de Solvabiliteit II-richtlijn en 
het nieuwe toezichtskader te hebben 
beoordeeld, de invoering kan zijn van een 
samenhangend en juridisch bindend kader 
voor VGS-bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, terwijl belangrijke 
bepalingen inzake 
consumentenbescherming maximaal 
moeten worden geharmoniseerd, 
waaronder het "land van herkomst"-
beginsel, de compensatiegrenzen en de 
betalingstermijnen voor erkende en 
gekwantificeerde vorderingen;
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Or. en

Amendement 12
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de meest realistische en 
bruikbare aanpak op dit moment de 
invoering is van een samenhangend en 
juridisch bindend kader voor VGS-
bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

2. verzoekt de Commissie om te 
beoordelen of de meest realistische en 
bruikbare aanpak de invoering zou zijn van 
een samenhangend en juridisch bindend 
kader voor VGS-bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door 
sommige lidstaten geboden bescherming 
niet mag ondergraven, ten einde in een 
later stadium maximale harmonisatie te 
bereiken;

Or. en

Amendement 13
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt dat het VGS met het oog op de 
waarborging van een alomvattende 
bescherming voor verzekeringnemers en 
begunstigden geen ultiem mechanisme 
mag zijn, en dringt er bij de Commissie op 
aan vast te houden aan en rekening te 
houden met andere bestaande 
beschermingsmechanismen;

3. stelt dat de Commissie met het oog op 
de waarborging van een alomvattende 
bescherming voor verzekeringnemers en 
begunstigden dient vast te houden aan en 
rekening dient te houden met andere 
bestaande beschermingsmechanismen die 
al van kracht zijn en essentieel zijn voor 
de bescherming van de 
verzekeringsnemer, zoals verstrekking van 
aanvullende informatie, vergroting van de 
transparantie en versterking van de 
solvabiliteitseisen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt dat het VGS met het oog op de 
waarborging van een alomvattende 
bescherming voor verzekeringnemers en 
begunstigden geen ultiem mechanisme 
mag zijn, en dringt er bij de Commissie op 
aan vast te houden aan en rekening te 
houden met andere bestaande 
beschermingsmechanismen;

3. stelt dat met het oog op de waarborging 
van een alomvattende bescherming voor 
verzekeringnemers en begunstigden eerst 
de toezichtsmaatregelen die de 
Solvabiliteit II-richtlijn toestaat moeten 
worden toegepast en dat het VGS geen 
ultiem mechanisme mag zijn;

Or. en

Amendement 15
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt dat het VGS met het oog op de 
waarborging van een alomvattende 
bescherming voor verzekeringnemers en 
begunstigden geen ultiem mechanisme 
mag zijn, en dringt er bij de Commissie op 
aan vast te houden aan en rekening te 
houden met andere bestaande
beschermingsmechanismen;

3. meent dat een VGS de functie van een 
ultiem mechanisme moet hebben met het 
oog op het waarborgen van de continuïteit 
van een alomvattende bescherming voor 
verzekeringnemers en begunstigden; is van 
mening dat een VGS moet kunnen 
ingrijpen wanneer andere 
beschermingsmechanismen hebben 
gefaald;

Or. en
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Amendement 16
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt dat het VGS met het oog op de 
waarborging van een alomvattende 
bescherming voor verzekeringnemers en 
begunstigden geen ultiem mechanisme 
mag zijn, en dringt er bij de Commissie op 
aan vast te houden aan en rekening te 
houden met andere bestaande 
beschermingsmechanismen;

3. stelt dat het VGS met het oog op de 
waarborging van een alomvattende 
bescherming voor verzekeringnemers en 
begunstigden een ultiem mechanisme moet
zijn, en dringt er bij de Commissie op aan 
vast te houden aan en rekening te houden 
met andere bestaande 
beschermingsmechanismen;

Or. it

Amendement 17
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk 
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden – voor alle
soorten verzekeringscontracten (levens- en 
schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar, verkoop 
onder valse voorwendsels of fraude door 
een verzekeraar of tussenpersoon;

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk 
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden; beveelt aan om 
bepaalde soorten verzekeringscontracten 
(waaronder zee- en 
luchtvaartverzekeringen, 
bedrijfsonderbrekingsverzekeringen, 
productaansprakelijkheidsverzekeringen, 
verzekeringen tegen terugroepingskosten, 
exportkredietverzekeringen en 
fraudeverzekeringen) niet op te nemen in 
het toepassingsgebied van een 
garantiekader; beveelt daarnaast aan om 
motorverzekeringen en particuliere 
ziektekostenverzekeringen niet op te 
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nemen, omdat daarvoor al efficiënte 
oplossingen bestaan;

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden – voor alle 
soorten verzekeringscontracten (levens-
en schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar, 
verkoop onder valse voorwendsels of 
fraude door een verzekeraar of 
tussenpersoon;

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en als een ultiem 
mechanisme dienen te functioneren door 
een toereikend en hoog niveau van 
consumentenbescherming en compensatie 
te bieden voor verzekeringsnemers;

Or. en

Amendement 19
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk 
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden – voor alle 

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel voor 
grensoverschrijdende verzekeringstakken 
en een hoog en gelijk niveau van 
consumentenbescherming moeten bieden 
voor alle natuurlijke personen – hetzij 
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soorten verzekeringscontracten (levens- en 
schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar, verkoop 
onder valse voorwendsels of fraude door 
een verzekeraar of tussenpersoon;

verzekeringsnemers, hetzij andere 
begunstigden – voor alle soorten 
verzekeringscontracten (levens- en 
schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar;

Or. en

Amendement 20
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden – voor alle 
soorten verzekeringscontracten (levens- en 
schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar, verkoop 
onder valse voorwendsels of fraude door 
een verzekeraar of tussenpersoon;

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel, op voorwaarde dat de 
VGS die in het kader van 
minimumharmonisatie kunnen worden 
verwezenlijkt worden ingesteld in alle 
lidstaten die een werkelijk gelijkwaardig
en hoog niveau van 
consumentenbescherming bieden voor alle 
natuurlijke personen – hetzij 
verzekeringsnemers, hetzij andere 
begunstigden – voor alle soorten 
verzekeringscontracten (levens- en 
schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar; is van 
mening dat consumenten ook zouden 
moeten zijn verzekerd tegen verliezen ten 
gevolge van vorderingen die voortvloeien 
uit gerechtelijke uitspraken na verkoop 
onder valse voorwendsels of fraude door 
een verzekeraar of tussenpersoon, binnen 
een voorgeschreven termijn; verzoekt de 
Commissie om de rol van VGS met 
betrekking tot tussenpersonen te 
verduidelijken;

Or. en
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Amendement 21
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk 
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden – voor alle 
soorten verzekeringscontracten (levens-
en schadeverzekeringen) in geval van 
faillissement van een verzekeraar, verkoop 
onder valse voorwendsels of fraude door 
een verzekeraar of tussenpersoon;

4. is van mening dat toekomstige VGS 
dienen uit te gaan van het 
thuislandbeginsel en een hoog en gelijk 
niveau van consumentenbescherming 
moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, 
hetzij andere begunstigden – voor 
levensverzekeringscontracten in geval van 
faillissement van een verzekeraar;

Or. it

Amendement 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat er geen garantiestelsel 
bestaat voor door pensioenfondsen 
beheerde pensioenregelingen van de 
tweede pijler, terwijl verzekeraars die 
pensioenen aanbieden wel zouden worden 
onderworpen aan een VGS; dringt er 
daarom op aan dat pensioenproducten 
van de tweede pijler onder onderscheiden 
en afzonderlijke stelsels komen te vallen, 
waardoor een gelijkwaardig niveau van 
bescherming wordt verwezenlijkt;

Or. en
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Amendement 23
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de kennis en het 
bewustzijn van consumenten van 
financiële diensten en de daarmee 
gepaard gaande risico's moeten worden 
verbeterd; stelt daarom voor om een met 
het Europese gestandaardiseerde 
informatieblad vergelijkbaar mechanisme 
in te voeren voor verzekeringspolissen, dat 
duidelijke verplichte waarschuwingen 
voor de risico's van complexe, aan 
verzekeringen gekoppelde 
beleggingsproducten zal omvatten, 
evenals de vermelding van het bestaan 
van aan een specifieke nationale autoriteit 
gerelateerde VGS, teneinde het voor een 
verzekeringsnemer gemakkelijker te 
maken om verzekeringsproducten te 
begrijpen en over alle relevante
informatie te beschikken;

Or. en

Amendement 24
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
verzekeringsovereenkomst; meent dat de 
EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen 
voor snelle maximale compensatie of  
overdracht van portefeuille waarbij de 

6. is van mening dat vanwege de kosten en 
de praktische voordelen, overdracht van 
portefeuille de geprefereerde optie zou 
kunnen zijn; stelt dat om een hoog niveau 
van consumentenbescherming te 
verwezenlijken, de VGS polishouders de 
keuze zouden moeten bieden tussen 
financiële compensatie en overdracht van 
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polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

hun verzekeringsovereenkomst; meent dat 
de EU-wetgeving inzake VGS dient te 
zorgen voor snelle maximale compensatie 
of overdracht van portefeuille waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

Or. en

Amendement 25
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
verzekeringsovereenkomst; meent dat de 
EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen 
voor snelle maximale compensatie of  
overdracht van portefeuille waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
verzekeringsovereenkomst; meent dat de 
EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen 

6. is van mening dat een Europees kader 
voor VGS hetzij de continuïteit van 
verzekeringsovereenkomsten moet 
veiligstellen door overdracht van 
portefeuille, hetzij voor compensatie van 
de verliezen bij faillissement van de 
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voor snelle maximale compensatie of  
overdracht van portefeuille waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

verzekeraar moet zorgen; beveelt aan om 
grenzen te stellen aan de bijdragen van de 
verzekeraars aan het stelsel, aangezien 
anders de voorschriften van de 
Solvabiliteit II-richtlijn mogelijk niet 
worden nageleefd; beveelt voorts aan om 
de kosten van het stelsel te beperken door 
compensatiegrenzen of andere kortingen 
op uitkeringen toe te staan;

Or. en

Amendement 27
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
verzekeringsovereenkomst; meent dat de 
EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen 
voor snelle maximale compensatie of  
overdracht van portefeuille waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
verzekeringsovereenkomst; meent dat de 
EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen 
voor snelle maximale compensatie bij 
verplichte schadeverzekeringen en 
compensatie van 90% van de kosten van 
verliezen in levens- en niet-verplichte 
schadeverzekeringen, of overdracht van 
portefeuille, waar passend, waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

Or. en

Amendement 28
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
verzekeringsovereenkomst; meent dat de 
EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen 
voor snelle maximale compensatie of  
overdracht van portefeuille waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

6. is van mening dat de VGS polishouders 
de mogelijkheid zouden moeten bieden om 
te kiezen tussen financiële compensatie en 
overdracht van hun 
levensverzekeringsovereenkomst; meent 
dat de EU-wetgeving inzake VGS dient te 
zorgen voor snelle compensatie of 
overdracht van portefeuille waarbij de 
polishouder geen rechten of privileges uit 
hoofde van de polis verliest;

Or. it

Amendement 29
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat in een aantal 
verzekeringsmarkten in de EU de 
compensatiegrenzen voor met elkaar 
vergelijkbare verzekerings- en 
bankbeleggingsproducten niet met elkaar 
in overeenstemming zijn; meent dat de 
Commissie ervoor dient te zorgen dat in 
dergelijke gevallen het 
beschermingsniveau dat geldt voor 
bankdeposito’s en beleggingsfondsen ook 
van toepassing is op houders van aan 
verzekeringen gekoppelde 
beleggingsproducten die door 
verzekeringsmaatschappijen zijn 
verkocht;

Or. en
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Amendement 30
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS zowel 
op financiering ex ante als ex post moeten 
worden gebaseerd; erkent dat 
tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden 
moeten bijdragen aan de noodfinanciering 
die vereist is in geval van tekortschieten 
van een verzekeraar;

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS zowel 
op financiering ex ante als ex post moeten 
worden gebaseerd, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat ex ante gefinancierde 
fondsen een zodanig redelijke omvang 
hebben dat zowel de consument als de 
verzekeraar er volgens de uiteindelijke 
analyse voordeel bij zullen hebben; erkent 
dat tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden 
moeten bijdragen aan de noodfinanciering 
die vereist is in geval van tekortschieten 
van een verzekeraar;

Or. en

Amendement 31
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS zowel 
op financiering ex ante als ex post moeten 
worden gebaseerd; erkent dat 
tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden 
moeten bijdragen aan de 
noodfinanciering die vereist is in geval 
van tekortschieten van een verzekeraar;

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS moeten 
worden vastgesteld door nationale 
autoriteiten; acht het noodzakelijk om te 
wachten op de uitkomst van de bredere 
debatten die op EU-niveau worden 
gevoerd over de 
financieringsvoorschriften voor 
verzekeringsentiteiten voordat deze 
regelingen worden vastgesteld;

Or. en
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Amendement 32
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS zowel 
op financiering ex ante als ex post moeten 
worden gebaseerd; erkent dat 
tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden 
moeten bijdragen aan de 
noodfinanciering die vereist is in geval 
van tekortschieten van een verzekeraar;

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS op 
financiering ex post moeten worden 
gebaseerd, gezien het ontbreken van 
dwingende bewijzen of argumenten ten 
gunste van een ex ante-aanpak en 
vanwege de verstoring van de markt die 
een dergelijke aanpak zou kunnen 
veroorzaken;

Or. en

Amendement 33
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS zowel
op financiering ex ante als ex post moeten 
worden gebaseerd; erkent dat 
tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden 
moeten bijdragen aan de noodfinanciering 
die vereist is in geval van tekortschieten 
van een verzekeraar;

7. is van mening dat de 
financieringsregelingen voor VGS op 
financiering ex ante moeten worden 
gebaseerd; dringt er bij de Commissie op 
aan om te onderzoeken hoe een optimale 
ex ante-aanpak van de financiering kan 
worden toegepast, mogelijk in combinatie 
met mechanismen voor ex post-
financiering en overdracht van 
portefeuille om voor een passend niveau 
van consumentenbescherming te zorgen; 
erkent dat tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden 
moeten bijdragen aan de noodfinanciering 
die vereist is in geval van tekortschieten 
van een verzekeraar;
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Or. en

Amendement 34
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt bij de Commissie en de lidstaten 
aan op effectieve governance en toezicht 
op de VGS en op versterking van de 
samenwerking tussen nationale en 
Europese toezichthouders; dringt erop 
aan dat de toezichtsystemen van het 
thuisland onder auspiciën van de EIOPA 
moeten testen of de VGS bestand zijn 
tegen het tekortschieten van één of meer 
verzekeraars, en dat deze ook de 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken moeten vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt bij de Commissie en de lidstaten 
aan op effectieve governance en toezicht 
op de VGS en op versterking van de 
samenwerking tussen nationale en 
Europese toezichthouders; dringt erop aan 
dat de toezichtsystemen van het thuisland 
onder auspiciën van de EIOPA moeten 
testen of de VGS bestand zijn tegen het 
tekortschieten van één of meer 
verzekeraars, en dat deze ook de 
uitwisseling van informatie en beste 

8. dringt bij de Commissie en de lidstaten 
aan op effectieve governance en toezicht 
op de VGS door de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten en de EIOPA en op 
versterking van de samenwerking tussen 
nationale toezichthouders en de EIOPA 
om voor consistentie tussen de 
verschillende benaderingen van de VGS te 
zorgen; dringt erop aan dat de 
toezichtsystemen van het thuisland met 
instemming van de EIOPA moeten testen 
of de VGS bestand zijn tegen het 
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praktijken moeten vergemakkelijken. tekortschieten van één of meer 
verzekeraars, en dat deze ook de 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken moeten vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 36
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. erkent dat marktconcentratie kan 
leiden tot aantasting van het vermogen 
van een VGS om alle vorderingen van 
polishouders ten gevolge van het 
faillissement van een of meer 
verzekeraars te honoreren; meent dat 
regels voor VGS die kunnen leiden tot 
verdere druk op geconcentreerde markten 
moeten worden vermeden.

Or. en


