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Informationsboks: EIOPA’s 5 vigtigste resultater i 2014

• For at sikre en rettidig forberedelse til Solvens II og en konsekvent tilsynspraksis forelagde 
EIOPA seks tekniske standarder om godkendelsesprocesser for Solvens II for Kommissionen og 
afsluttede med vellykket resultat den offentlige høring om retningslinjer for gennemførelsen 
af direktivet.

• Stresstest af den europæiske forsikringssektor med en formel vurdering af de finansielle 
institutioners modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger ved hjælp af en 
konsekvent metode og med henstillinger til de nationale kompetente myndigheder vedrørende 
de identificerede sårbarheder.

• Høringsdokumenter og debatoplæg om forbrugerbeskyttelsesemner i forbindelse med 
produkttilsyn og ledelse samt interessekonflikter i relation til direkte salg og salg gennem 
formidlere af forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIP’er).

• EIOPA offentliggjorde et høringsdokument om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
solvens og foreløbig rådgivning til Kommissionen om privatpensioner.

• Oprettelse af tilsynsteamet, som aflagde besøg hos 10 nationale kompetente myndigheder i 
2014 med fokus på gennemførelsen af Solvens II og risikovurderingssystemet.

3
2
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EIOPA blev oprettet i 2011 som en uafhængig europæisk tilsynsmyndighed med et centralt 
ansvar for at støtte det finansielle systems stabilitet, sikre markeders og finansielle produkters 
gennemsigtighed samt beskytte forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og 
begunstigede.

I EIOPA’s årsberetning for 2014 beskrives myndighedens vigtigste resultater med hensyn til 
dens mål om at styrke forbrugerbeskyttelsen, sørge for rettidig regulering af høj kvalitet, 
sikre konvergens, konsekvens og kvalitet i tilsynet, støtte den finansielle stabilitet og udvikle 
sig som en moderne og kompetent myndighed. Årsberetningen indeholder også oplysninger 
om EIOPA’s forvaltning af de midler, der er afsat til at nå disse mål.

På forbrugerbeskyttelsesområdet tilvejebragte EIOPA teknisk input til en række 
lovgivningsmæssige tiltag i EU og udarbejdede rapporter vedrørende nogle af de mest 
presserende spørgsmål vedrørende skader for forbrugerne. Foruden de ovennævnte vigtigste 
resultater omfatter de vigtige produkter i 2014 følgende: et fælles høringsdokument om 
krydssalg og et høringsdokument om beføjelser vedrørende produktintervention – en ny rolle 
for EIOPA i henhold til forordningen om dokumenter med central information om sammensatte 
og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer.

EIOPA har spillet en vigtig rolle i udviklingen, forberedelsen og gennemførelsen af Solvens II. 
I 2014 har fokus været på at udarbejde de nødvendige tekniske standarder og retningslinjer 
til at sikre, at direktivet anvendes konsekvent og ensartet i EU. EIOPA har også proaktivt søgt 
at lette anvendelsen af direktivet via gennemførelsen af de forberedende retningslinjer, 
hvorved de nationale kompetente myndigheder og virksomhederne fik mulighed for at 
blive bekendt med kravene. Myndigheden har også haft samråd om, hvordan den vil 
gennemføre sin lovmæssige forpligtelse til at offentliggøre de risikofrie rentekurver for et 
stort antal valutaer.
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På pensionsområdet offentliggjorde EIOPA et høringsdokument om det fortsatte arbejde med 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers solvens og udviklede en samlet balancemodel. 
Dokumentet udgør endnu et skridt i EIOPA’s arbejde med en risikobaseret ramme for 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, som i tilstrækkelig grad anerkender og tager 
hensyn til de særlige forhold i sektoren. EIOPA gør også en stor indsats inden for privatpensioner 
og har udarbejdet alternativer til udvikling af et indre marked og til imødekommelse af et 
omfattende ønske om rådgivning fra Kommissionen og har udviklet rådgivning om en såkaldt 
alternativ ordning for privatpensioner. Skabelsen af et virkeligt indre marked for pensioner 
kan øge beskyttelsen af medlemmerne og gennemsigtigheden og kan være katalysatoren 
for bedre resultater for borgere og pensionsudbydere gennem stordriftsfordele.

For at styrke tilsynet med grænseoverskridende koncerner deltager EIOPA fortsat aktivt i 
tilsynskollegier og yder ekspertrådgivning og støtte. Myndigheden er også begyndt at give 
nationale kompetente myndigheder bilateral feedback om gennemførelsen af Solvens 
II. Ekspertisecentret inden for interne modeller blev videreudviklet i 2014, tilvejebragte 
yderligere værktøjer og øgede rådgivningsniveauet til støtte for gennemførelsen af ét af de 
mest udfordrende områder af Solvens II.

EIOPA udførte fortsat sine kerneopgaver og informerede de centrale interessenter om 
potentielle risici for den finansielle stabilitet og med hensyn til, om der er brug for 
foranstaltninger. EIOPA udarbejdede to rapporter om finansiel stabilitet med en omfattende 
økonomisk analyse af risici og sårbarheder og fire risikotavler med kvalitative og kvantitative 
indikatorer med henblik på at identificere og måle systemiske risici. Der blev gennemført 
en stresstest af forsikringssektoren i 2014 med en formel vurdering af de finansielle 
institutioners modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger. På grundlag af 
disse resultater udarbejdede og offentliggjorde EIOPA henstillinger rettet til de nationale 
kompetente myndigheder med henblik på tilsynsforanstaltninger. Disse henstillinger havde 
fokus på forberedelsen til Solvens II, øget tilsynsfokus på risikostyring, produktdesign, 
genopretningsplanlægning og tilsynskapacitet til at afhjælpe ugunstige begivenheder.

EIOPA’s omdømme som en moderne og kompetent myndighed er afhængigt af kvaliteten af 
de produkter og tjenesteydelser, myndigheden leverer til sine eksterne interessenter, men er 
også baseret på den måde, hvorpå den fungerer og ledes. Dette er baggrunden for, at EIOPA 
lægger stor vægt på at sikre gennemsigtighed, arbejde inden for anerkendte standarder og 
overholde de krav, der er fastsat i dens egen og anden relevant regulering.

2014 har været et meget positivt år for EIOPA med hensyn til resultater. Myndigheden har imidlertid 
stået over for en række store udfordringer. Den mest presserende har været skævheden mellem 
de opgaver og forpligtelser, som EIOPA er pålagt, og de midler, hvormed disse skal udføres. 
EIOPA har fortsat øget effektiviteten af sine operationelle, ledelsesmæssige og administrative 
funktioner og vil fortsat tilstræbe at levere kvalitetsprodukter, der bidrager til målene.


