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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy egy uniós szintű közös biztosítási garanciarendszer elfogadása és a 
tagállamokban létező különböző biztosítási garanciarendszerek kiigazítása hatékonyan 
növelné a polgárok bizalmát, védené a fogyasztók és adófizetők jogait, fokozná a piac 
stabilitását különösen a biztosítási ágazatban, általánosságban pedig a belső piacon és a 
pénzügyi szolgáltatások terén; következésképpen üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezését, hogy európai szintű biztosítási garanciarendszert hozzon létre;

2. elismeri, hogy pillanatnyilag a legvalószínűbb és legcélratörőbb megközelítés egy 
egységes és jogilag kötelező erejű keret létrehozása a biztosítási garanciarendszer által 
nyújtott védelem számára minimális – a néhány tagállam által már biztosított védelmet 
nem csorbító – harmonizáció alapján annak érdekében, hogy egy későbbi szakaszban 
maximális harmonizáció valósuljon meg;

3. azzal érvel, hogy a kötvénytulajdonosok és kedvezményezettek átfogó védelmének 
biztosítása érdekében a biztosítási garanciarendszernek nem szabad végső lehetőségként 
igénybe vehető mechanizmusnak lennie, és sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa fenn és 
vegye figyelembe a többi meglévő védelmi mechanizmust;

4. úgy véli, hogy a jövőbeli biztosítási garanciarendszereknek a székhely szerinti tagállam 
elvén kell nyugodnia, és a biztosítási szerződések valamennyi típusának (életbiztosítási és 
nem életbiztosítási) hatálya alá tartozó valamennyi természetes személy –
kötvénytulajdonos, illetve kedvezményezett – számára magas fokú és egyenlő szintű 
fogyasztóvédelmet kell nyújtania, különösen a biztosító csődje, a biztosító vagy a 
közvetítő által elkövetett visszaélés vagy csalás esetén;

5. kitart amellett, hogy a biztosító fizetésképtelensége esetén a fogyasztók rendelkezésére 
álló információnak könnyen hozzáférhetőnek, széles körűnek és könnyen érthetőnek kell 
lennie, annak egyértelmű megjelölése mellett, hogy a fogyasztó követeléseivel vagy 
kérdéseivel mely hatósághoz fordulhat; abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy az 
egyablakos ügyintézés kialakítása valamennyi pénzügyi garancia- és kártalanítási rendszer 
számára garantálná, hogy a hatályos jogszabályok ténylegesen a fogyasztók javát 
szolgálják, különösen a tájékoztatás és a határokon átnyúló kapcsolatok és kifizetések 
tekintetében;

6. úgy véli, hogy a biztosítási garanciarendszereknek lehetővé kell tenniük, hogy a 
kötvénytulajdonosok válasszanak a pénzügyi kártalanítás és biztosítási szerződésük 
áthelyezése között; úgy ítéli meg, hogy a biztosítási garanciarendszerekről szóló uniós 
jogszabálynak biztosítania kell a gyors és maximális kártalanítást vagy a portfólió olyan 
módon való áthelyezését, hogy a kötvénytulajdonos biztosítási kötvényből eredő jogai és 
előjogai ne csorbuljanak;

7. úgy véli, hogy a biztosítási garanciarendszerek finanszírozási keretének mind előzetes, 
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mind pedig utólagos finanszírozáson kell nyugodnia; elismeri, hogy a csődbe jutó 
biztosítótársaságoknak is hozzá kellett volna járulniuk a biztosítók csődje esetére 
létrehozandó vészhelyzeti finanszírozáshoz;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a biztosítási 
garanciarendszerek hatékony igazgatását és felügyeletét, valamint erősítsék meg a nemzeti 
és az európai felügyeleti hatóságok közötti együttműködést; kitart amellett, hogy az 
EIOPA felügyelete alatt álló belföldi felügyeleti rendszereknek meg kell vizsgálniuk, 
hogy a biztosítási garanciarendszerek képesek-e ellenállni egy vagy több biztosító 
csődjének, továbbá elő kell segíteniük az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét.


