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Poprawka 1
Louis Grech

Projekt opinii
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że niedawne 
spowolnienie gospodarcze obnażyło szereg 
poważnych braków i nierówności na 
jednolitym rynku, a wszystkie one miały 
niekorzystne konsekwencje dla 
konsumentów i negatywnie wpłynęła na 
zaufanie obywateli; mając na uwadze, że
w celu ochrony praw konsumentów
i przywrócenia ich zaufania do rynków 
finansowych UE musi pilnie podjąć 
działania, uwzględniając we wszystkich 
obecnych i planowanych inicjatywach 
interes konsumentów,

Or. en

Poprawka 2
Louis Grech

Projekt opinii
Punkt B preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że brak 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu europejskim 
oraz różne systemy przyjęte
w poszczególnych państwach 
członkowskich doprowadziły do 
nieskutecznej i nierównej ochrony 
posiadaczy polis oraz spowolniły 
funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego 
przez zakłócenie transgranicznej 
konkurencji,
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Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że przyjęcie wspólnego 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu UE oraz 
przystosowanie różnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych istniejących w państwach 
członkowskich skutecznie wzmocniłoby 
zaufanie obywateli, stanowiło ochronę 
praw konsumentów i podatników oraz 
przyczyniło się do stabilności rynkowej na 
rynku wewnętrznym i rynku usług 
finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności; wobec 
tego z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie ustanowienia 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu europejskim;

1. uważa, że przyjęcie wspólnego 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu UE oraz 
przystosowanie różnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych istniejących w państwach 
członkowskich skutecznie wzmocniłoby 
zaufanie obywateli, stanowiło ochronę 
praw konsumentów i podatników oraz 
przyczyniło się do stabilności rynkowej na 
rynku wewnętrznym i rynku usług 
finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności; wobec 
tego z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie ustanowienia
minimalnych ram harmonizacji 
dotyczących ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego;

Or. en

Poprawka 4
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że przyjęcie wspólnego 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu UE oraz 
przystosowanie różnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych istniejących w państwach 

1. uważa, że wspólne ramy dla 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych wewnątrz UE oraz 
przystosowanie różnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych istniejących w państwach 
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członkowskich skutecznie wzmocniłoby 
zaufanie obywateli, stanowiło ochronę 
praw konsumentów i podatników oraz 
przyczyniło się do stabilności rynkowej na 
rynku wewnętrznym i rynku usług 
finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności; wobec 
tego z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie ustanowienia
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu europejskim;

członkowskich skutecznie wzmocniłoby 
zaufanie obywateli, stanowiło ochronę 
praw konsumentów i podatników oraz 
przyczyniło się do stabilności rynkowej na 
rynku wewnętrznym i rynku usług 
finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności; wobec 
tego z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie ustanowienia
wspólnych ram;

Or. en

Poprawka 5
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że przyjęcie wspólnego 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu UE oraz 
przystosowanie różnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych istniejących w państwach 
członkowskich skutecznie wzmocniłoby 
zaufanie obywateli, stanowiło ochronę 
praw konsumentów i podatników oraz 
przyczyniło się do stabilności rynkowej na 
rynku wewnętrznym i rynku usług 
finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności; wobec 
tego z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie ustanowienia 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego na szczeblu europejskim;

1. uważa, że w przypadku gdy pełne 
wdrożenie dyrektywy Wypłacalność II
i nowego systemu nadzoru nie zapewni 
odpowiedniej ochrony konsumentom,
przyjęcie wspólnego ubezpieczeniowego 
systemu gwarancyjnego na szczeblu UE 
oraz przystosowanie różnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych istniejących w państwach 
członkowskich skutecznie wzmocniłoby 
zaufanie obywateli, stanowiło ochronę 
praw konsumentów i podatników oraz 
przyczyniło się do stabilności rynkowej na 
rynku wewnętrznym i rynku usług 
finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności;

Or. it
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Poprawka 6
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zgadza się, że dyrektywa Wypłacalność 
II nie gwarantuje otoczenia w pełni 
chroniącego przed bankructwami 
zakładów ubezpieczeń i nie chroni 
konsumentów przed stratą w przypadku 
jakiegokolwiek potencjalnego upadku 
zakładów ubezpieczeń; wzywa w związku
z tym Komisję do zapewnienia kohezji
i koherencji wspólnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych, które zostaną przyjęte 
wraz z dyrektywą Wypłacalność II;

Or. en

Poprawka 7
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. przyznaje, że nowy system nadzoru 
oraz oczekiwane ramy Wypłacalności II 
zwiększą ochronę konsumentów;

Or. en

Poprawka 8
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 
etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 
etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji; jest zdania, że w przypadku 
wejścia w życie ram legislacyjnych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych Komisja powinna 
zapewnić wykonanie przez ekspertów 
oceny, czy prawodawstwo to spełniło 
swoje podstawowe cele i kluczowe 
założenia;

Or. en

Poprawka 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 
etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie;
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Or. en

Poprawka 10
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 
etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym
byłoby w tej chwili, po dokonaniu oceny 
oddziaływania Wypłacalności II oraz 
nowych ram nadzoru, ustanowienie 
spójnych i prawnie wiążących ram 
dotyczących ochrony dzięki 
ubezpieczeniowym systemom 
gwarancyjnym w oparciu o zasadę 
minimalnej harmonizacji, które to ramy nie 
powinny osłabiać ochrony zapewnianej już 
przez niektóre państwa członkowskie, tak 
aby na późniejszym etapie osiągnąć 
maksymalny poziom harmonizacji;

Or. en

Poprawka 11
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, przy czym ważne przepisy 
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etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

dotyczące konsumentów powinny być 
zharmonizowane w stopniu 
maksymalnym, w tym zasada 
macierzystego państwa członkowskiego, 
limity odszkodowań oraz terminy wypłaty
w przypadku ustalonych i określonych 
liczbowo roszczeń;

Or. en

Poprawka 12
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. przyznaje, że podejściem najbardziej 
realistycznym i najpożyteczniejszym jest
w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 
etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

2. wzywa Komisję do ocenienia, czy
najbardziej realistycznym
i najpożyteczniejszym podejściem nie 
byłoby w tej chwili ustanowienie spójnych
i prawnie wiążących ram dotyczących 
ochrony dzięki ubezpieczeniowym 
systemom gwarancyjnym w oparciu
o zasadę minimalnej harmonizacji, które to 
ramy nie powinny osłabiać ochrony 
zapewnianej już przez niektóre państwa 
członkowskie, tak aby na późniejszym 
etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

Or. en

Poprawka 13
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. argumentuje, że w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom 

3. argumentuje, że w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom 
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kompleksowej ochrony ubezpieczeniowy 
system gwarancyjny nie powinien być 
mechanizmem stosowanym
w ostateczności, a także wzywa Komisję do 
utrzymania i uwzględnienia innych 
istniejących mechanizmów ochrony;

kompleksowej ochrony Komisja powinna 
utrzymać i uwzględnić inne istniejące 
mechanizmy ochrony, które już 
funkcjonują i są kluczowe dla ochrony
posiadaczy polis, takie jak udzielanie 
dodatkowych informacji, zwiększenie 
przejrzystości i zaostrzenie wymogów 
dotyczących wypłacalności;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. argumentuje, że w celu zapewnienia
posiadaczom polis i beneficjentom 
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowy 
system gwarancyjny nie powinien być 
mechanizmem stosowanym
w ostateczności, a także wzywa Komisję do 
utrzymania i uwzględnienia innych 
istniejących mechanizmów ochrony;

3. argumentuje, że w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom 
kompleksowej ochrony należy najpierw 
stosować środki nadzoru dozwolone na 
mocy dyrektywy Wypłacalność II,
a ubezpieczeniowy system gwarancyjny 
powinien być mechanizmem stosowanym
w ostateczności;

Or. en

Poprawka 15
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. argumentuje, że w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowy 
system gwarancyjny nie powinien być
mechanizmem stosowanym
w ostateczności, a także wzywa Komisję do 

3. uważa, że zadaniem ubezpieczeniowego
systemu gwarancyjnego jest bycie 
mechanizmem stosowanym
w ostateczności, w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom
ciągłości ochrony; uważa, że
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utrzymania i uwzględnienia innych 
istniejących mechanizmów ochrony;

ubezpieczeniowy system gwarancyjny 
powinien być w stanie dokonać 
interwencji w sytuacji, gdy inne 
mechanizmy ochrony zawiodły;

Or. en

Poprawka 16
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. argumentuje, że w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom 
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowy 
system gwarancyjny nie powinien być 
mechanizmem stosowanym
w ostateczności, a także wzywa Komisję 
do utrzymania i uwzględnienia innych 
istniejących mechanizmów ochrony;

3. argumentuje, że w celu zapewnienia 
posiadaczom polis i beneficjentom 
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowy 
system gwarancyjny powinien być 
mechanizmem stosowanym
w ostateczności, a także wzywa Komisję 
do utrzymania i uwzględnienia innych 
istniejących mechanizmów ochrony;

Or. it

Poprawka 17
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom – objętym wszelkimi 
rodzajami umów ubezpieczeniowych (na 

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom; zaleca, by pewne rodzaje 
ubezpieczeń (w tym ubezpieczenia morskie
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życie lub innych), zwłaszcza w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej, 
nieuczciwej sprzedaży przez firmę 
ubezpieczeniową lub pośrednika, albo 
oszustwa;

i lotnicze, ubezpieczenie od przerwania 
działalności, ubezpieczenie od 
odpowiedzialności za produkt, 
ubezpieczenie od kosztów wycofania oraz 
ubezpieczenie kredytu eksportowego
i usługi reasekuracyjne związane
z ubezpieczeniami gwarancji) nie były 
ujmowane w zakres ram gwarancyjnych;
zaleca również pominięcie ubezpieczeń 
komunikacyjnych i prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ 
istnieją już odnośne skuteczne 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 18
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej
wszystkim osobom fizycznym – czy to
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom – objętym wszelkimi 
rodzajami umów ubezpieczeniowych (na 
życie lub innych), zwłaszcza w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej, 
nieuczciwej sprzedaży przez firmę 
ubezpieczeniową lub pośrednika, albo 
oszustwa;

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one być stosowane
w ostateczności, udzielając odpowiedniego
i wysokiego stopnia ochrony 
konsumenckiej oraz odszkodowań
posiadaczom polis;

Or. en
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Poprawka 19
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom – objętym wszelkimi 
rodzajami umów ubezpieczeniowych (na 
życie lub innych), zwłaszcza w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej, 
nieuczciwej sprzedaży przez firmę 
ubezpieczeniową lub pośrednika, albo 
oszustwa;

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego
w przypadku transgranicznych oddziałów 
zakładów ubezpieczeniowych oraz że 
powinny one zapewniać wysoki i równy 
stopień ochrony konsumenckiej wszystkim 
osobom fizycznym – czy to posiadaczom 
polis, czy też innym beneficjentom –
objętym wszelkimi rodzajami umów 
ubezpieczeniowych (na życie lub innych),
w przypadku upadłości firmy 
ubezpieczeniowej;

Or. en

Poprawka 20
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom – objętym wszelkimi 
rodzajami umów ubezpieczeniowych (na 
życie lub innych), zwłaszcza w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej, 

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem, że ubezpieczeniowe 
systemy gwarancyjne dostępne w ramach 
minimalnej harmonizacji są ustanowione 
we wszystkich państwach członkowskich, 
które oferują faktycznie jednakowy
wysoki stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
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nieuczciwej sprzedaży przez firmę 
ubezpieczeniową lub pośrednika, albo 
oszustwa;

beneficjentom – objętym wszelkimi 
rodzajami umów ubezpieczeniowych (na 
życie lub innych), zwłaszcza w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej; uważa,
że konsumenci powinni być chronieni,
w określonym terminie, również
w przypadku strat wynikających
z roszczeń po wyrokach sądu w przypadku
nieuczciwej sprzedaży przez firmę 
ubezpieczeniową lub pośrednika, albo 
oszustwa; zwraca się do Komisji
o wyjaśnienie roli ubezpieczeniowego 
systemu gwarancyjnego w stosunku do 
pośredników;

Or. en

Poprawka 21
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom – objętym wszelkimi 
rodzajami umów ubezpieczeniowych (na 
życie lub innych), zwłaszcza w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej, 
nieuczciwej sprzedaży przez firmę 
ubezpieczeniową lub pośrednika, albo 
oszustwa;

4. uważa, że podstawą przyszłych 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinna być zasada 
macierzystego państwa członkowskiego 
oraz że powinny one zapewniać wysoki
i równy stopień ochrony konsumenckiej 
wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym 
beneficjentom – objętym umowami 
ubezpieczenia na życie w przypadku 
upadłości firmy ubezpieczeniowej;

Or. it
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Poprawka 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że nie istnieje system 
gwarancji dla drugiego filaru funduszy 
emerytalnych zarządzanych przez 
fundusze emerytalne, a jednocześnie 
ubezpieczyciele wypłacający emerytury 
podlegaliby ubezpieczeniowemu 
systemowi gwarancyjnemu; nalega
w związku z tym, by produkty drugiego 
filaru funduszy emerytalnych były objęte 
odmiennymi i oddzielnymi systemami, co 
doprowadzi do równego poziomu ochrony 
emerytów;

Or. en

Poprawka 23
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy zwiększyć wiedzę 
konsumentów na temat usług 
finansowych i związanego z nimi ryzyka i 
w związku z tym proponuje wprowadzenie
w przypadku polis ubezpieczeniowych 
mechanizmu podobnego do europejskiego 
znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS), który 
obejmowałby jasne i obowiązkowe 
ostrzeżenie przed ryzykiem związanym ze 
złożonymi produktami inwestycyjnymi 
powiązanymi z ubezpieczeniem oraz 
informacje o istnieniu ubezpieczeniowego 
systemu gwarancyjnego powiązanego
z konkretnym organem krajowym w celu 
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ułatwienia posiadaczowi polisy 
zrozumienia produktów 
ubezpieczeniowych i umożliwienia mu 
posiadania wszystkich istotnych 
informacji;

Or. en

Poprawka 24
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie 
maksymalnej rekompensaty lub 
przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na utratę 
praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

6. uważa, że ze względów kosztowych
i praktycznych przeniesienie umowy może 
być najlepszą opcją; podtrzymuje zdanie, 
że w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumenta ubezpieczeniowe 
systemy gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór opcji – między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie 
maksymalnej rekompensaty lub 
przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na utratę 
praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

Or. en

Poprawka 25
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6 
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Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie 
maksymalnej rekompensaty lub 
przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na 
utratę praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie 
maksymalnej rekompensaty lub
przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na 
utratę praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

6. uważa, że europejskie ramy dla 
ubezpieczeniowego systemu 
gwarancyjnego powinny zapewniać 
kontynuację umów ubezpieczeniowych
poprzez przeniesienie umowy lub 
rekompensatę za straty w przypadku winy 
ubezpieczyciela; zaleca wprowadzenie 
limitów składek ubezpieczycieli do 
systemu, ponieważ w innym przypadku nie
zostaną spełnione wymogi dyrektywy 
Wypłacalność II; zaleca też ograniczenie 
kosztów generowanych przez system 
poprzez umożliwienie wprowadzenia 
limitów odszkodowań lub innych 
ograniczeń dotyczących świadczeń;

Or. en
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Poprawka 27
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie 
maksymalnej rekompensaty lub 
przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na utratę 
praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie 
maksymalnej rekompensaty w przypadku 
obowiązkowego ubezpieczenia innego niż 
na życie oraz 90% kwoty kosztów strat
w przypadku ubezpieczenia na życie
i nieobowiązkowego ubezpieczenia innego 
niż na życie, lub w stosownych 
przypadkach przeniesienie umowy, przy 
czym posiadacz polisy nie powinien być 
narażony na utratę praw ani przywilejów 
wynikających z polisy;

Or. en

Poprawka 28
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej; uważa, że 
prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie
maksymalnej rekompensaty lub 

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy 
gwarancyjne powinny umożliwiać 
posiadaczom polis wybór między 
rekompensatą finansową a przeniesieniem 
umowy ubezpieczeniowej na życie; uważa, 
że prawo UE dotyczące 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinno gwarantować 
szybkie uzyskanie rekompensaty lub 
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przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na utratę 
praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

przeniesienie umowy, przy czym posiadacz 
polisy nie powinien być narażony na utratę 
praw ani przywilejów wynikających
z polisy;

Or. it

Poprawka 29
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. zauważa, że na niektórych rynkach 
ubezpieczeń w ramach UE limity 
rekompensat dotyczący podobnych 
ubezpieczeń i bankowych produktów 
inwestycyjnych nie są zbliżone; uważa, że 
Komisja powinna zagwarantować, by
w takich przypadkach posiadacze 
produktów inwestycyjnych powiązanych
z ubezpieczeniem sprzedanych im przez 
zakłady ubezpieczeń mogli korzystać
z takiego samego poziomu ochrony, jaki 
ma zastosowanie do depozytów 
bankowych i funduszy inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 30
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać 
zarówno na zasadzie finansowania ex ante, 
jak i finansowania ex post; zauważa, że 

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać 
zarówno na zasadzie finansowania ex ante, 
jak i finansowania ex post, gwarantując, że 



PE460.947v01-00 20/23 AM\861431PL.doc

PL

upadłe firmy ubezpieczeniowe również 
powinny były mieć swój udział
w awaryjnych programach finansowania, 
które powinny istnieć na wypadek 
upadłości firmy ubezpieczeniowej;

środki ex ante są wyznaczone na 
rozsądnym poziomie, który w ostatecznym 
rozrachunku będzie korzystny zarówno 
dla konsumenta, jak i ubezpieczyciela;
zauważa, że upadłe firmy ubezpieczeniowe 
również powinny były mieć swój udział
w awaryjnych programach finansowania, 
które powinny istnieć na wypadek 
upadłości firmy ubezpieczeniowej;

Or. en

Poprawka 31
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać 
zarówno na zasadzie finansowania ex 
ante, jak i finansowania ex post; zauważa, 
że upadłe firmy ubezpieczeniowe również
powinny były mieć swój udział
w awaryjnych programach finansowania, 
które powinny istnieć na wypadek 
upadłości firmy ubezpieczeniowej;

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny być określane 
przez władze krajowe; uważa, że przed 
uzgodnieniem takich kwestii konieczne 
jest poczekanie na wynik szeroko 
zakrojonych debat na szczeblu 
europejskim dotyczących poziomu 
wymogów finansowania  w odniesieniu do 
podmiotów ubezpieczeniowych;

Or. en

Poprawka 32
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać na 
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zarówno na zasadzie finansowania ex ante, 
jak i finansowania ex post; zauważa, że 
upadłe firmy ubezpieczeniowe również 
powinny były mieć swój udział
w awaryjnych programach finansowania, 
które powinny istnieć na wypadek 
upadłości firmy ubezpieczeniowej;

zasadzie finansowania ex ante ze względu 
na brak istotnych argumentów 
przemawiających za podejściem ex ante 
oraz ze względu na związane z tym ryzyko 
dezorganizacji rynku;

Or. en

Poprawka 33
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać
zarówno na zasadzie finansowania ex ante, 
jak i finansowania ex post; zauważa, że 
upadłe firmy ubezpieczeniowe również 
powinny były mieć swój udział
w awaryjnych programach finansowania, 
które powinny istnieć na wypadek 
upadłości firmy ubezpieczeniowej;

7. jest zdania, że warunki finansowania 
ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych powinny się opierać na 
zasadzie finansowania ex ante; nakłania 
Komisję do zbadania, jak można wdrożyć 
optymalne podejście ex ante do
finansowania, potencjalnie w połączeniu
z finansowaniem ex post oraz 
mechanizmem przenoszenia umów, by 
zapewnić odpowiedni poziom ochrony 
konsumenta, i zauważa, że upadłe firmy 
ubezpieczeniowe również powinny były 
mieć swój udział w awaryjnych 
programach finansowania, które powinny 
istnieć na wypadek upadłości firmy 
ubezpieczeniowej;

Or. en

Poprawka 34
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 8 
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Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wsparcia na rzecz 
skutecznego zarządzania 
ubezpieczeniowymi systemami 
gwarancyjnymi i nadzoru nad nimi,
a także do zacieśnienia współpracy między 
krajowymi i europejskimi organami 
nadzoru; domaga się, aby krajowe 
systemy nadzoru będące pod kontrolą 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych sprawdziły, czy 
ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne są
w stanie poradzić sobie z upadkiem jednej 
firmy ubezpieczeniowej lub ich większej 
liczby oraz aby ułatwiały wymianę 
informacji i sprawdzonych praktyk.

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wsparcia na rzecz 
skutecznego zarządzania 
ubezpieczeniowymi systemami 
gwarancyjnymi i nadzoru nad nimi, a także 
do zacieśnienia współpracy między 
krajowymi i europejskimi organami 
nadzoru; domaga się, aby krajowe systemy 
nadzoru będące pod kontrolą 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych sprawdziły, czy 
ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne są
w stanie poradzić sobie z upadkiem jednej 
firmy ubezpieczeniowej lub ich większej 

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia wsparcia na rzecz 
skutecznego zarządzania 
ubezpieczeniowymi systemami 
gwarancyjnymi i nadzoru nad nimi przez 
właściwe organy państw członkowskich
i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, a także do zacieśnienia 
współpracy między organami krajowymi
a Europejskim Urzędem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych w celu zagwarantowania 
spójności podejść ubezpieczeniowych 
systemów gwarancyjnych; domaga się, aby 
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liczby oraz aby ułatwiały wymianę 
informacji i sprawdzonych praktyk.

krajowe systemy nadzoru zatwierdzone 
przez Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych sprawdziły, czy 
ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne są
w stanie poradzić sobie z upadkiem jednej 
firmy ubezpieczeniowej lub ich większej 
liczby oraz aby ułatwiały wymianę 
informacji i sprawdzonych praktyk.

Or. en

Poprawka 36
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. przyznaje, że kwestie związane
z koncentracją rynku mogą ograniczyć 
zdolność ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych do uwzględniania 
wszystkich roszczeń ubezpieczających 
wynikających z upadłości jednego lub 
kilku ubezpieczycieli; uważa, że należy 
unikać wprowadzania takich przepisów 
dotyczących ubezpieczeniowych systemów 
gwarancyjnych, które mogłyby prowadzić 
do dalszych ograniczeń na 
skoncentrowanych rynkach.

Or. en


