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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že schválenie spoločného európskeho systému poistných záruk na úrovni 
EÚ a prispôsobenie rôznych systémov poistných záruk existujúcich v jednotlivých 
členských štátoch by viedli k účinnému zvýšeniu dôvery občanov, ochrane práv 
spotrebiteľov a daňových poplatníkov a väčšej stabilite na trhu, predovšetkým v odvetví 
poisťovníctva a v oblasti vnútorného trhu a finančných služieb vo všeobecnosti; víta preto 
iniciatívu Komisie na vytvorenie systému poistných záruk na úrovni EÚ;

2. uznáva, že najrealistickejším a najužitočnejším prístupom je v súčasnej dobe vytvorenie 
jednotného a právne záväzného rámca na ochranu systémom poistných záruk, založeného 
na minimálnej harmonizácii, ktorý by nemal narušiť ochranu, ktorú už niektoré členské 
štáty poskytujú, s cieľom neskôr dosiahnuť maximálnu harmonizáciu;

3. tvrdí, že v záujme zabezpečenia komplexnej ochrany poistencov a príjemcov poistného 
plnenia by systém poistných záruk nemal byť mechanizmom poslednej záchrany, 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zachovala a zohľadnila iné existujúce ochranné 
mechanizmy;

4. domnieva sa, že budúce systémy poistných záruk by mali byť založené na zásade 
domovského členského štátu a mali by poskytovať vysoký stupeň a rovnakú mieru 
ochrany spotrebiteľov všetkým fyzickým osobám – či už ide o poistencov alebo príjemcov 
poistného plnenia – na ktorých sa vzťahujú rôzne druhy poistných zmlúv (životných 
i neživotných), najmä v prípade konkurzného konania poisťovateľa, zavádzajúceho 
predaja zo strany poisťovateľa alebo sprostredkovateľa či podvodu;

5. trvá na tom, že spotrebitelia by mali mať v prípade platobnej neschopnosti poisťovateľa 
ľahký prístup k úplným informáciám, ktoré by boli ľahko zrozumiteľné a ktoré by jasne 
naznačovali, na aký orgán sa má spotrebiteľ obrátiť v prípade otázok či uplatňovania 
nároku na poistné plnenie; je presvedčený, že vytvorenie jedného kontaktného miesta pre 
všetky systémy finančných záruk a systémy náhrad by zabezpečilo, že existujúce právne 
predpisy by boli skutočným prínosom pre spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií a uľahčenie cezhraničného kontaktu a cezhraničných platieb;

6. zastáva názor, že systémy poistných záruk by mali poistencom poskytnúť možnosť vybrať 
si medzi finančným odškodnením a prevodom ich poistnej zmluvy; domnieva sa, že 
právne predpisy EÚ v oblasti systémov poistných záruk by mali zaisťovať rýchle 
vyplácanie maximálneho odškodnenia alebo prevod portfólia, ktoré by pre poistencov 
neznamenali žiadnu stratu práv a výhod vyplývajúcich z ich poistnej zmluvy;

7. domnieva sa, že podmienky financovania systémov poistných záruk by mali byť založené 
na financovaní ex ante, ako aj na financovaní ex post; uznáva, že krachujúce poisťovne by 
mali taktiež prispievať do rezervných fondov, ktoré by mali existovať pre prípad zlyhania 
poisťovateľa;



PE460.679v01-00 4/4 PA\859339SK.doc

SK

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili účinné riadenie systémov poistných záruk 
a dohľad nad nimi a aby posilnili spoluprácu medzi vnútroštátnymi a európskymi orgánmi 
dohľadu; trvá na tom, že vnútroštátne kontrolné orgány pod dohľadom Európskeho orgánu 
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) by mali zistiť, či sú 
systémy poistných záruk schopné odolať krachu jedného či viacerých poisťovateľov, 
a mali by tiež uľahčiť výmenu informácií a najlepších postupov.


