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Predlog spremembe 1
Louis Grech

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je zadnji upad gospodarske rasti 
izpostavil številne resne pomanjkljivosti in 
neenakosti na enotnem trgu, ki so 
škodljivo vplivale na zaupanje potrošnikov 
in državljanov; ker mora EU, da zavaruje 
pravice potrošnikov in povrne njihovo 
zaupanje v finančne trge, sprejeti nujne 
ukrepe, ki bodo v vseh sedanjih in 
prihodnjih pobudah upoštevali interese 
potrošnikov,

Or. en

Predlog spremembe 2
Louis Grech

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker pomanjkanje usklajenih ureditev za 
zavarovalne jamstvene sheme na evropski 
ravni in različni režimi med državami 
članicami povzročajo neučinkovito in 
neenako varstvo imetnikov zavarovalnih 
polic in z izkrivljanjem čezmejne 
konkurence upočasnjujejo delovanje 
zavarovalniškega trga,

Or. en

Predlog spremembe 3
Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Anna Maria Corazza 
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Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi sprejetje skupne zavarovalne 
jamstvene sheme na ravni EU in 
prilagoditev različnih tovrstnih shem, ki 
obstajajo v državah članicah, učinkovito 
izboljšalo zaupanje državljanov, zaščitilo
pravice potrošnikov in davkoplačevalcev 
ter okrepilo stabilnost trga zlasti v 
zavarovalniškem sektorju, na splošno pa 
tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi vzpostavili zavarovalno 
jamstveno shemo na evropski ravni;

1. meni, da bi sprejetje skupne zavarovalne
jamstvene sheme na ravni EU in 
prilagoditev različnih tovrstnih shem, ki 
obstajajo v državah članicah, učinkovito 
izboljšala zaupanje državljanov, zaščitila
pravice potrošnikov in davkoplačevalcev 
ter okrepila stabilnost trga zlasti v 
zavarovalniškem sektorju, na splošno pa 
tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi vzpostavili okvir za 
minimalno usklajevanje glede 
zavarovalnih jamstvenih shem;

Or. en

Predlog spremembe 4
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi sprejetje skupne zavarovalne 
jamstvene sheme na ravni EU in 
prilagoditev različnih tovrstnih shem, ki 
obstajajo v državah članicah, učinkovito 
izboljšalo zaupanje državljanov, zaščitilo
pravice potrošnikov in davkoplačevalcev 
ter okrepilo stabilnost trga zlasti v 
zavarovalniškem sektorju, na splošno pa 
tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi vzpostavili zavarovalno 
jamstveno shemo na evropski ravni;

1. meni, da bi skupni okvir za zavarovalne 
jamstvene sheme po vsej EU in 
prilagoditev različnih tovrstnih shem, ki 
obstajajo v državah članicah, učinkovito 
izboljšala zaupanje državljanov, zaščitila
pravice potrošnikov in davkoplačevalcev 
ter okrepila stabilnost trga zlasti v 
zavarovalniškem sektorju, na splošno pa 
tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi vzpostavili skupni okvir;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi sprejetje skupne zavarovalne 
jamstvene sheme na ravni EU in 
prilagoditev različnih tovrstnih shem, ki 
obstajajo v državah članicah, učinkovito 
izboljšalo zaupanje državljanov, zaščitilo
pravice potrošnikov in davkoplačevalcev 
ter okrepilo stabilnost trga zlasti v 
zavarovalniškem sektorju, na splošno pa 
tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah; zato pozdravlja predlog 
Komisije, da bi vzpostavili zavarovalno 
jamstveno shemo na evropski ravni;

1. meni, da bi v primeru, da celovito 
izvajanje direktive Solventnost II in 
novega nadzornega sistema potrošnikom 
ne bi uspelo zagotoviti ustrezne zaščite, 
sprejetje skupne zavarovalne jamstvene 
sheme na ravni EU in prilagoditev 
različnih tovrstnih shem, ki obstajajo v 
državah članicah, učinkovito izboljšala
zaupanje državljanov, zaščitila pravice 
potrošnikov in davkoplačevalcev ter 
okrepila stabilnost trga zlasti v 
zavarovalniškem sektorju, na splošno pa 
tudi na notranjem trgu in pri finančnih 
storitvah;

Or. it

Predlog spremembe 6
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se strinja, da direktiva Solventnost II 
ne vzpostavlja okolja, v katerem bi bila 
možnost insolventnosti zavarovalnic 
popolnoma izključena, in ne varuje 
potrošnikov pred izgubami v primeru 
insolventnosti zavarovalnice; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi doslednost in 
skladnost skupne zavarovalne jamstvene 
sheme, ki jo je treba sprejeti v okviru 
direktive Solventnost II;
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Or. en

Predlog spremembe 7
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priznava, da bosta nov nadzorni režim 
in prihajajoči okvir Solventnost II še 
okrepila varstvo potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito zavarovalne jamstvene sheme na 
podlagi minimalne usklajenosti, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, zato da bi dosegli
maksimalno usklajenost na kasnejši 
stopnji;

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito z zavarovalno jamstveno shemo
na podlagi minimalne uskladitve, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, pri čemer naj bi
na kasnejši stopnji dosegli maksimalno 
uskladitev; meni, da bi morala Komisija v 
primeru, da bi začel veljati zakonodajni 
okvir v zvezi z zavarovalno jamstveno 
shemo, izvesti strokovno oceno in 
ugotoviti, ali je zakonodaja dosegla glavne 
namene in ključne cilje;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito zavarovalne jamstvene sheme na 
podlagi minimalne usklajenosti, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, zato da bi dosegli 
maksimalno usklajenost na kasnejši 
stopnji;

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito z zavarovalno jamstveno shemo
na podlagi minimalne uskladitve, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice;

Or. en

Predlog spremembe 10
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito zavarovalne jamstvene sheme na 
podlagi minimalne usklajenosti, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, zato da bi dosegli
maksimalno usklajenost na kasnejši 
stopnji;

2. priznava, da utegne biti najbolj 
realističen in koristen pristop v tem 
trenutku, po izvedeni oceni učinka 
direktive Solventnost II in novega 
nadzornega okvira, ustanovitev skladnega 
in pravno zavezujočega okvira za zaščito z 
zavarovalno jamstveno shemo na podlagi 
minimalne uskladitve, kar pa ne bi smelo 
ogroziti zaščite, ki jo že nudijo nekatere 
države članice, pri čemer naj bi na kasnejši 
stopnji dosegli maksimalno uskladitev;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito zavarovalne jamstvene sheme na 
podlagi minimalne usklajenosti, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, zato da bi dosegli 
maksimalno usklajenost na kasnejši 
stopnji;

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito z zavarovalno jamstveno shemo
na podlagi minimalne uskladitve, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, medtem ko bi 
morale biti pomembne potrošniške 
določbe maksimalno usklajene, vključno z 
načelom domače države, mejami 
odškodnin in rokom izplačila za 
ugotovljene in količinsko opredeljene 
odškodninske zahtevke;

Or. en

Predlog spremembe 12
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je najbolj realističen in 
koristen pristop v tem trenutku ustanovitev 
skladnega in pravno zavezujočega okvira 
za zaščito zavarovalne jamstvene sheme na 
podlagi minimalne usklajenosti, kar pa ne 
bi smelo ogroziti zaščite, ki jo že nudijo 
nekatere države članice, zato da bi dosegli
maksimalno usklajenost na kasnejši 
stopnji;

2. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi bil 
najbolj realističen in koristen pristop v tem 
trenutku ustanovitev skladnega in pravno 
zavezujočega okvira za zaščito z 
zavarovalno jamstveno shemo na podlagi 
minimalne uskladitve, kar pa ne bi smelo 
ogroziti zaščite, ki jo že nudijo nekatere 
države članice, pri čemer naj bi na kasnejši 
stopnji dosegli maksimalno uskladitev;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da zaradi zagotovitve 
celovite zaščite za imetnike polic in 
upravičence zavarovalna jamstvena shema 
ne bi smela biti ukrep v sili, ter poziva 
Komisijo, naj ohrani in upošteva druge 
obstoječe zaščitne mehanizme;

3. je prepričan, da mora zaradi zagotovitve 
celovite zaščite za imetnike polic in 
upravičence Komisija ohraniti in 
upoštevati druge obstoječe zaščitne 
mehanizme, ki so že vzpostavljeni in so 
nujni za varstvo imetnikov zavarovalnih 
polic, kot so zagotavljanje dodatnih 
informacij, večja preglednost in krepitev 
zahtev glede solventnosti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Anna Maria Corazza 
Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da zaradi zagotovitve 
celovite zaščite za imetnike polic in 
upravičence zavarovalna jamstvena shema 
ne bi smela biti ukrep v sili, ter poziva 
Komisijo, naj ohrani in upošteva druge 
obstoječe zaščitne mehanizme;

3. je prepričan, da je treba zaradi 
zagotovitve celovite zaščite za imetnike 
polic in upravičence najprej uporabiti 
nadzorne ukrepe, dovoljene z direktivo 
Solventnost II, zavarovalna jamstvena 
shema pa bi morala biti skrajni ukrep;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da zaradi zagotovitve 
celovite zaščite za imetnike polic in 
upravičence zavarovalna jamstvena shema
ne bi smela biti ukrep v sili, ter poziva 
Komisijo, naj ohrani in upošteva druge 
obstoječe zaščitne mehanizme;

3. meni, da mora biti zavarovalna 
jamstvena shema skrajni ukrep, da se 
zagotovi neprekinjenost zaščite za 
imetnike polic in upravičence; je 
prepričan, da mora biti zavarovalna 
jamstvena shema sposobna poseči, kadar 
odpovejo drugi zaščitni mehanizmi;

Or. en

Predlog spremembe 16
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da zaradi zagotovitve 
celovite zaščite za imetnike polic in 
upravičence zavarovalna jamstvena shema 
ne bi smela biti ukrep v sili, ter poziva 
Komisijo, naj ohrani in upošteva druge 
obstoječe zaščitne mehanizme;

3. je prepričan, da bi zaradi zagotovitve 
celovite zaščite za imetnike polic in 
upravičence zavarovalna jamstvena shema 
morala biti skrajni ukrep, ter poziva 
Komisijo, naj ohrani in upošteva druge 
obstoječe zaščitne mehanizme;

Or. it

Predlog spremembe 17
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati 
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence –, ki 

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati 
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence;
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jih pokrivajo vse vrste zavarovalnih 
pogodb (življenjske in neživljenjske), zlasti 
v primeru stečaja zavarovatelja, 
zavarovateljeve ali posrednikove zlorabe 
pri prodaji ali goljufije;

priporoča, naj nekatere vrste zavarovanj 
(med njimi pomorsko in letalsko 
zavarovanje, zavarovanje za prekinitev 
opravljanja dejavnosti, zavarovanje 
odgovornosti za proizvode, zavarovanje za 
odpoklic proizvodov ter zavarovanje 
izvoznih kreditov in zavarovanje kavcije) 
ne bi smele biti vključene v obseg uporabe 
jamstvenega okvira; odsvetuje tudi 
vključitev avtomobilskega zavarovanja in 
zasebnega zdravstvenega zavarovanja, ker 
so učinkovite rešitve že vzpostavljene;

Or. en

Predlog spremembe 18
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati 
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe – imetnike
polic ali druge upravičence –, ki jih 
pokrivajo vse vrste zavarovalnih pogodb 
(življenjske in neživljenjske), zlasti v 
primeru stečaja zavarovatelja, 
zavarovateljeve ali posrednikove zlorabe 
pri prodaji ali goljufije;

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in z zagotavljanjem 
ustrezne visoke stopnje varstva 
potrošnikov za imetnike polic in 
nadomestila zanje delovati kot skrajni 
ukrep;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati 
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence –, ki 
jih pokrivajo vse vrste zavarovalnih 
pogodb (življenjske in neživljenjske), zlasti
v primeru stečaja zavarovatelja, 
zavarovateljeve ali posrednikove zlorabe 
pri prodaji ali goljufije;

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice za čezmejne 
panoge zavarovanj in zagotavljati visoko 
stopnjo in enako raven varstva potrošnikov 
za vse fizične osebe – imetnike polic ali 
druge upravičence –, ki jih pokrivajo vse 
vrste zavarovalnih pogodb (življenjske in 
neživljenjske), v primeru stečaja 
zavarovatelja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence –, ki 
jih pokrivajo vse vrste zavarovalnih 
pogodb (življenjske in neživljenjske), zlasti 
v primeru stečaja zavarovatelja, 
zavarovateljeve ali posrednikove zlorabe 
pri prodaji ali goljufije;

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice, pod pogojem, da 
se zavarovalne jamstvene sheme, ki so 
uresničljive na podlagi minimalne 
uskladitve, vzpostavijo v vseh državah 
članicah in zagotavljajo resnično 
enakovredno visoko raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence –, ki 
jih pokrivajo vse vrste zavarovalnih 
pogodb (življenjske in neživljenjske), zlasti 
v primeru stečaja zavarovatelja; meni, da 
bi potrošniki morali imeti po določenem 
roku pravico tudi do kritja izgub, ki so 
posledica terjatev na podlagi sodnih 
odločb v primeru zavarovateljeve ali 
posrednikove zlorabe pri prodaji ali 
goljufije; zahteva, naj Komisija pojasni 
vlogo, ki jo ima zavarovalna jamstvena 
shema v zvezi s posredniki;
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Or. en

Predlog spremembe 21
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati 
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence –, ki 
jih pokrivajo vse vrste zavarovalnih 
pogodb (življenjske in neživljenjske), zlasti 
v primeru stečaja zavarovatelja, 
zavarovateljeve ali posrednikove zlorabe 
pri prodaji ali goljufije;

4. meni, da bi morala bodoča zavarovalna 
jamstvena shema temeljiti na načelu 
matične države članice in zagotavljati 
visoko stopnjo in enako raven varstva 
potrošnikov za vse fizične osebe –
imetnike polic ali druge upravičence–, ki 
jih pokrivajo življenjske zavarovalne 
pogodbe, v primeru stečaja zavarovatelja;

Or. it

Predlog spremembe 22
Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da za drugi pokojninski 
steber, ki ga upravljajo pokojninski skladi, 
ni jamstvene sheme, zavarovalna 
jamstvena shema pa bi se uporabljala za 
zavarovalnice, ki zagotavljajo pokojnine; 
zato vztraja, da morajo biti produkti 
drugega pokojninskega stebra zajeti v 
posebno in ločeno shemo, ki zagotavlja 
enakovredno raven zaščite za upokojence;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba izboljšati 
obveščenost potrošnikov in njihovo znanje 
o finančnih storitvah, zato za zavarovalne 
police predlaga uvedbo mehanizma, 
podobnega evropskemu standardnemu 
informativnemu listu (ESIS), ki bo 
vseboval jasno obvezno opozorilo o 
tveganjih glede kompleksnih naložbenih 
produktov, povezanih z zavarovanjem, in 
o obstoju zavarovalnih jamstvenih shem, 
povezanih z določenim nacionalnim 
organom, da se imetniku zavarovalne 
police omogoči boljše razumevanje 
zavarovalnih produktov ter razpolaganje z 
vsemi potrebnimi informacijami;

Or. en

Predlog spremembe 24
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 
omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih 
shemah zagotoviti hitro maksimalno 
nadomestilo ali prenos portfelja, pri čemer 
imetnik police ne bi utrpel izgube pravic ali 
privilegijev, ki izhajajo iz njegove police;

6. meni, da bi zaradi stroškov in 
praktičnosti lahko bil prenos portfelja 
najboljša možnost; vztraja, da bi za 
zagotovitev visoke ravni varstva 
potrošnikov zavarovalne jamstvene sheme 
morale imetnikom polic omogočiti izbiro 
med finančnim nadomestilom in prenosom 
njihove zavarovalne pogodbe; meni, da bi 
morala zakonodaja EU o zavarovalnih 
jamstvenih shemah zagotoviti hitro 
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maksimalno nadomestilo ali prenos 
portfelja, pri čemer imetnik police ne bi 
utrpel izgube pravic ali privilegijev, ki 
izhajajo iz njegove police;

Or. en

Predlog spremembe 25
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 
omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih 
shemah zagotoviti hitro maksimalno 
nadomestilo ali prenos portfelja, pri 
čemer imetnik police ne bi utrpel izgube 
pravic ali privilegijev, ki izhajajo iz 
njegove police;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 
omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih 
shemah zagotoviti hitro maksimalno 

6. meni, da bi moral evropski okvir za 
zavarovalno jamstveno shemo zagotavljati 
bodisi neprekinjenost zavarovalnih 
pogodb pri prenosu portfelja bodisi 
nadomestilo za izgube v primeru 
neizpolnitve obveznosti s strani 
zavarovatelja; priporoča uvedbo omejitev 
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nadomestilo ali prenos portfelja, pri 
čemer imetnik police ne bi utrpel izgube 
pravic ali privilegijev, ki izhajajo iz 
njegove police;

prispevkov zavarovateljev v shemo, saj 
sicer ne bi bilo mogoče izpolniti zahtev
direktive Solventnost II; nadalje 
priporoča omejitev stroškov sheme tako, 
da se omogočijo omejevanje nadomestila 
ali druga zmanjšanja ugodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 
omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih 
shemah zagotoviti hitro maksimalno 
nadomestilo ali prenos portfelja, pri čemer 
imetnik police ne bi utrpel izgube pravic ali 
privilegijev, ki izhajajo iz njegove police;

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 
omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih 
shemah zagotoviti hitro maksimalno 
nadomestilo za neživljenjsko obvezno 
zavarovanje in 90 % zneska stroškov 
izgub za življenjsko in neživljenjsko 
zavarovanje, ali prenos portfelja, če je 
primerno, pri čemer imetnik police ne bi 
utrpel izgube pravic ali privilegijev, ki 
izhajajo iz njegove police;

Or. en

Predlog spremembe 28
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 

6. meni, da bi morale zavarovalne 
jamstvene sheme imetnikom polic 
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omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
zavarovalne pogodbe; meni, da bi morala 
zakonodaja EU o zavarovalnih jamstvenih 
shemah zagotoviti hitro maksimalno
nadomestilo ali prenos portfelja, pri čemer 
imetnik police ne bi utrpel izgube pravic ali 
privilegijev, ki izhajajo iz njegove police;

omogočiti izbiro med finančnim 
nadomestilom in prenosom njihove 
življenjske zavarovalne pogodbe; meni, da 
bi morala zakonodaja EU o zavarovalnih 
jamstvenih shemah zagotoviti hitro 
nadomestilo ali prenos portfelja, pri čemer 
imetnik police ne bi utrpel izgube pravic ali 
privilegijev, ki izhajajo iz njegove police;

Or. it

Predlog spremembe 29
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da na številnih 
zavarovalniških trgih v EU meje 
odškodnin za podobna zavarovanja in 
bančne investicijske produkte niso 
usklajene; meni, da bi morala Komisija 
zagotoviti, da se v takih primerih enaka 
raven zaščite, kot se uporablja za bančne 
vloge in investicijske sklade, uporablja 
tudi za imetnike zavarovalnih produktov, 
ki so jih prodale zavarovalnice;

Or. en

Predlog spremembe 30
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
tako na vnaprejšnjem kot na naknadnem 
financiranju; priznava, da bi morale tudi 

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
tako na vnaprejšnjem kot na naknadnem 
financiranju, da se zagotovi, da se 
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neuspešne zavarovalnice prispevati k 
financiranju v nepredvidljivih razmerah, ki 
bi moralo obstajati za primer 
nesolventnosti zavarovatelja;

vnaprejšnje financiranje določi na 
razumni ravni, ki bi bila konec koncev v 
prid tako potrošniku kot zavarovatelju; 
priznava, da bi morale tudi neuspešne 
zavarovalnice prispevati h kriznemu 
financiranju, ki bi moralo obstajati za 
primer nesolventnosti zavarovatelja;

Or. en

Predlog spremembe 31
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
tako na vnaprejšnjem kot na naknadnem 
financiranju; priznava, da bi morale tudi 
neuspešne zavarovalnice prispevati k 
financiranju v nepredvidljivih razmerah, 
ki bi moralo obstajati za primer 
nesolventnosti zavarovatelja;

7. meni, da bi morali ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme določiti 
nacionalni organi; meni, da je treba 
počakati na rezultat širših razprav na 
evropski ravni o zahtevah glede 
financiranja za zavarovalnice, preden se 
določi taka ureditev;

Or. en

Predlog spremembe 32
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
tako na vnaprejšnjem kot na naknadnem 
financiranju; priznava, da bi morale tudi 
neuspešne zavarovalnice prispevati k 
financiranju v nepredvidljivih razmerah, 
ki bi moralo obstajati za primer 

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
na naknadnem financiranju, glede na to, da 
ni prepričljivih dokazov ali utemeljitev, ki 
bi podpirali vnaprejšnji pristop, in zaradi 
motenj, ki bi jih to lahko povzročilo na 
trgu;



AM\861431SL.doc 19/21 PE460.947v01-00

SL

nesolventnosti zavarovatelja;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
tako na vnaprejšnjem kot na naknadnem
financiranju; priznava, da bi morale tudi 
neuspešne zavarovalnice prispevati k 
financiranju v nepredvidljivih razmerah, ki 
bi moralo obstajati za primer 
nesolventnosti zavarovatelja;

7. meni, da bi morala ureditev financiranja 
za zavarovalne jamstvene sheme temeljiti 
na vnaprejšnjem financiranju; poziva 
Komisijo, naj razišče, kako bi lahko 
izvedli optimalen vnaprejšnji pristop k 
financiranju, morebiti v povezavi z 
mehanizmi naknadnega financiranja in 
prenosa portfelja, da se zagotovi ustrezna 
raven zaščite potrošnikov;priznava, da bi 
morale tudi neuspešne zavarovalnice 
prispevati k financiranju v nepredvidljivih 
razmerah, ki bi moralo obstajati za primer 
nesolventnosti zavarovatelja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo in države članice, naj 
podprejo učinkovito upravljanje in nadzor 
zavarovalnih jamstvenih shem ter okrepiti 
sodelovanje med nacionalnimi in 
evropskimi nadzornimi organi; vztraja, da 
bi morali domači nadzorni sistemi pod 
nadzorom Evropskega organa za 
zavarovanja in poklicne pokojnine 

črtano
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preizkusiti, ali so zavarovalne jamstvene 
sheme zmožne prestati neuspeh enega ali 
več zavarovateljev ter olajšati izmenjavo 
informacij in najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 35
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo in države članice, naj 
podprejo učinkovito upravljanje in nadzor 
zavarovalnih jamstvenih shem ter okrepiti
sodelovanje med nacionalnimi in 
evropskimi nadzornimi organi; vztraja, da 
bi morali domači nadzorni sistemi pod 
nadzorom Evropskega organa za 
zavarovanja in poklicne pokojnine 
preizkusiti, ali so zavarovalne jamstvene 
sheme zmožne prestati neuspeh enega ali 
več zavarovateljev ter olajšati izmenjavo 
informacij in najboljših praks.

8. poziva Komisijo in države članice, naj 
podprejo učinkovito upravljanje in nadzor 
zavarovalnih jamstvenih shem, ki ju 
izvajajo pristojni organi držav članic in 
Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine, ter okrepijo
sodelovanje med nacionalnimi organi in 
Evropskim organom za zavarovanja in 
poklicne pokojnine, da se zagotovi 
skladnost pristopov zavarovalnih 
jamstvenih shem; vztraja, da bi morali 
domači nadzorni sistemi z odobritvijo
Evropskega organa za zavarovanja in 
poklicne pokojnine preizkusiti, ali so 
zavarovalne jamstvene sheme zmožne 
prestati neuspeh enega ali več 
zavarovateljev, ter olajšati izmenjavo 
informacij in najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 36
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. priznava, da bi vprašanja glede 
koncentracije na trgu lahko izpostavila 
zmožnost zavarovalne jamstvene sheme za 
kritje vseh zahtevkov zavarovancev, ki bi 
bili posledica stečaja enega ali več 
zavarovateljev, znatnim pritiskom; je 
prepričan, da se je treba izogibati 
pravilom o zavarovalni jamstveni shemi, 
ki bi lahko povzročila dodatne pritiske na 
trgih z visoko koncentracijo.

Or. en


