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De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) werd in 2011 opgericht
als een onafhankelijke Europese toezichthoudende autoriteit. Haar basisverantwoordelijkheden
bestaan erin de stabiliteit van het financiële stelsel te ondersteunen, de transparantie van
markten en financiële producten te garanderen en verzekeringsnemers, deelnemers aan
pensioenregelingen en begunstigden te beschermen.
In het jaarverslag 2014 van Eiopa worden de voornaamste resultaten van de Autoriteit ten aanzien
van haar doelstellingen uiteengezet, welke zijn: de consumentenbescherming te versterken, tijdig
met goede regelgeving te komen, te zorgen voor convergentie, consistentie en hoogwaardig
toezicht, de financiële stabiliteit te ondersteunen en zich verder te ontwikkelen als moderne en
competente toezichts?autoriteit. Ook wordt hierin aangegeven hoe Eiopa de haar toegewezen
middelen beheert om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Informatiebox: De vijf belangrijkste resultaten van Eiopa in 2014
• Om een tijdige voorbereiding op Solvency II en consistente toezichtpraktijken te
bewerkstelligen, heeft Eiopa zes technische normen voor Solvency II ter goedkeuring aan de
Commissie voorgelegd. Verder heeft zij de openbare consultatie over richtsnoeren voor de
tenuitvoerlegging van de richtlijn met succes afgerond.
• De stresstest voor de Europese verzekeringssector zorgde voor een formele beoordeling
van de veerkracht van financiële instellingen in geval van ongunstige marktontwikkelingen,
gebruikmakend van een consistente methodologie. Hieruit volgden aanbevelingen aan de
nationale bevoegde autoriteiten over de vastgestelde kwetsbaarheden.
• Eiopa presenteerde consultatiedocumenten en discussienota’s over de consumentenbeschermingsonderwerpen producttoezicht en bestuursregelingen en belangenconflicten bij de rechtstreekse
en intermediaire verkoop van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s).
• Voorts publiceerde Eiopa een consultatiedocument over de solvabiliteit van instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV’s) en een voorlopig advies aan de Commissie over
individuele pensioenen.
• Het ’ToezichtsTeam’ werd opgericht, dat in 2014 tien nationale bevoegde autoriteiten bezocht
en daarbij speciale aandacht besteedde aan de tenuitvoerlegging van Solvency II en het
risicobeoordelingskader.

Op het gebied van consumentenbescherming heeft Eiopa technische input verschaft over enkele
ontwikkelingen in de EU-wetgeving en verslagen gepubliceerd waarin de meest dringende
kwesties op het gebied van consumentenschade aan bod komen. Enkele belangrijke producten
in 2014, naast voornoemde voornaamste resultaten, zijn: een gezamenlijk consultatiedocument
over cross-selling en een consultatiedocument over bevoegdheden voor productinterventie – een
nieuwe rol voor Eiopa krachtens de Verordening over essentiële-informatiedocumenten voor
verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.
Eiopa heeft een belangrijke rol vervuld bij de ontwikkeling, voorbereiding en tenuitvoerlegging
van Solvency II. In 2014 lag de nadruk op de vaststelling van de vereiste technische normen en
richtsnoeren om tot een consistente en convergerende aanpak te komen voor de toepassing van
de richtlijn binnen de Unie. Eiopa heeft ook proactief ernaar gestreefd de toepassing van de richtlijn
te vergemakkelijken door middel van de implementatie van de voorbereidende richtsnoeren,
waarbij de nationale bevoegde autoriteiten en ondernemingen in de gelegenheid werden gesteld
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zich vertrouwd te maken met de vereisten. De Autoriteit heeft ook het publiek geraadpleegd
over de wijze waarop zij uitvoering zal geven aan haar statutaire verplichting om de risicovrije
rentecurven voor een groot aantal valuta’s te publiceren.
Op het gebied van pensioenen heeft Eiopa een consultatiedocument gepubliceerd over voortzetting
van het werk aan de solvabiliteit van IBPV’s door het ontwikkelen van de holistische balans. Het
document vormt een nieuwe stap in het werk van Eiopa aan een risicogebaseerd raamwerk voor
bedrijfspensioenfondsen dat de specifieke kenmerken van de sector adequaat onderkent en in
aanmerking neemt. Eiopa verricht ook belangrijk werk op het terrein van individuele pensioenen,
door alternatieven uit te werken voor de totstandbrenging van een interne markt en, in reactie op
een breed verzoek om advies van de Commissie, en, advies uit te brengen over een zogeheten
tweede regime voor individuele pensioenen. De totstandbrenging van een werkelijke interne
markt voor pensioenen kan de bescherming van deelnemers en transparantie vergroten en aldus
leiden tot betere resultaten voor burgers en pensioenaanbieders via schaalvoordelen .

2014 is qua prestaties een zeer positief jaar geweest voor Eiopa. De Autoriteit werd evenwel
met enkele grote uitdagingen geconfronteerd. De meest dringende uitdaging is het verschil in
de taken en verplichtingen van Eiopa in vergelijking tot de middelen die zij heeft om deze te
vervullen. Eiopa heeft de doeltreffendheid en efficiëntie van haar operationele, beherende en
bestuurlijke functies verder verbeterd en blijft zich ervoor inspannen om kwaliteitsproducten te
ontwikkelen die haar doelstellingen helpen verwezenlijken.

Om het toezicht op grensoverschrijdende groepen te verbeteren, blijft Eiopa actief deelnemen
aan de colleges van toezichthouders, waarbij zij deze van deskundige adviezen en ondersteuning
voorziet. De Autoriteit is ook gestart met het geven van bilaterale feedback aan nationale bevoegde
autoriteiten over de tenuitvoerlegging van Solvency II. Het expertisecentrum interne modellen
heeft zich in 2014 verder ontwikkeld door aanvullende tools aan te reiken en de mogelijkheden op
het gebied van adviesverlening uit te breiden om de toepassing van een van de meest uitdagende
elementen van Solvency II te ondersteunen.
Eiopa bleef haar basisinstrumenten aanreiken door voorname belanghebbenden te informeren
over opkomende risico’s voor de financiële stabiliteit en de noodzaak tot actie. Eiopa presenteerde
twee financiële-stabiliteitsverslagen met een uitgebreide economische analyse van risico’s en
kwetsbaarheden en vier risicodashboards waarbij wordt gekeken naar kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren voor het vaststellen en meten van systeemrisico’s. In 2014 werd een stresstest voor
verzekeraars uitgevoerd om de veerkracht van financiële instellingen ten aanzien van ongunstige
marktontwikkelingen formeel te beoordelen. Eiopa deed op grond van de resultaten van deze
stresstest aanbevelingen aan de nationale bevoegde autoriteiten voor toezichtmaatregelen
en maakte deze aanbevelingen bekend. De aanbevelingen hadden vooral betrekking op het
voorbereid zijn op Solvency II, verhoogde toezichtsaandacht voor risicobeheer, productontwerp,
herstelplanning en toezichtscapaciteit voor het opvangen van ongunstige gebeurtenissen.
De reputatie van Eiopa als moderne en competente autoriteit hangt af van de kwaliteit van de
producten en diensten die zij levert aan externe belanghebbenden, maar is ook gebaseerd op de
manier waarop zij opereert en wordt beheerd. Daarom legt Eiopa veel nadruk op transparantie,
het werken volgens erkende normen en het voldoen aan de eisen zoals gesteld in haar eigen en
andere relevante verordeningen.
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