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Informačné okno: 5 najväčších úspechov orgánu EIOPA v roku 2014

• Na účel zabezpečenia prípravy na smernicu Solventnosť II a jednotných postupov dohľadu orgán 
EIOPA dodal Komisii 6 technických noriem o postupoch schvaľovania Solventnosti II a úspešne 
uzavrel verejné konzultácie o usmerneniach na vykonávanie smernice.

• Záťažový test európskeho sektora poisťovníctva poskytujúci formálne hodnotenie odolnosti 
finančných inštitúcií voči nepriaznivému vývoju na trhu s použitím jednotnej metodiky a 
poskytujúci odporúčania príslušným vnútroštátnym orgánom (PVO) týkajúcim sa identifikovaných 
zraniteľných miest.

• Konzultačné a diskusné dokumenty na témy ochrany spotrebiteľa týkajúce sa dohľadu nad 
produktami a správy a konfliktu záujmov v priamom a sprostredkovanom predaji investičných 
produktov založených na poistení (PRIIP).

• Orgán EIOPA uverejnil konzultačný dokument o solventnosti inštitúcií zamestnaneckého 
dôchodkového poistenia (IORP) a predbežné poradenstvo pre Komisiu o osobnom dôchodkovom 
poistení. 

• Zriadenie dozorného tímu nad orgánmi dohľadu, ktorý uskutočnil návštevy 10 príslušných 
vnútroštátnych orgánov v roku 2014 so zameraním na vykonávanie Solventnosti II a rámca 
hodnotenia rizík.
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Orgán EIOPA bol zriadený v roku 2011 ako nezávislý Európsky orgán dohľadu, ktorého 
základnými úlohami je podporovať stabilitu finančného systému, zabezpečiť transparentnosť 
trhov a finančných produktov a chrániť poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a 
oprávnené osoby.

Vo výročnej správe orgánu EIOPA sú uvedené hlavné úspechy orgánu v rámci jeho cieľov: 
posilnenia ochrany spotrebiteľa, zabezpečovania kvalitnej a včasnej regulácie, zaistenie 
konvergencie, konzistentnosti a kvality dohľadu, podpory finančnej stability a rozvoja ako 
moderného a kompetentného orgánu. Poskytuje aj informácie o tom, ako orgán EIOPA riadi 
zdroje, ktoré má pridelené na dosiahnutie týchto cieľov.

V oblasti ochrany spotrebiteľa orgán EIOPA technicky prispel k vývoju niekoľkých legislatívnych 
záležitostí EÚ a vydal správy o niektorých najpálčivejších otázkach týkajúcich sa ujmy 
spotrebiteľov. Ku kľúčovým produktom v roku 2014 patria okrem uvedených hlavných 
úspechov: spoločný konzultačný dokument o krížovom predaji a konzultačný dokument o 
právomociach zasahovať do produktov, pričom ide o novú úlohu orgánu EIOPA na základe 
nariadenia o dokumentoch s kľúčovými informáciami k balíkom retailových investičných 
produktov.

Orgán EIOPA plní zásadnú úlohu vo vývoji, príprave a vykonávaní smernice Solventnosť II. 
V roku 2014 bola ťažiskom tvorba technických noriem a usmernení potrebných na zaistenie 
jednotného a konvergentného uplatňovania smernice v rámci Únie. Orgán EIOPA sa aktívne 
snažil zjednodušiť uplatňovanie smernice zavedením prípravných usmernení, čím poskytol 
príslušným vnútroštátnym orgánom a podnikom príležitosť oboznámiť sa s požiadavkami. 
Orgán takisto viedol konzultácie o tom, ako splní svoju zákonnú povinnosť uverejňovať krivky 
bezrizikových úrokových mier pre veľký počet mien.
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V oblasti dôchodkov uverejnil orgán EIOPA konzultačný dokument o ďalšej práci týkajúcej sa 
solventnosti IORP a vyvinul holistickú súvahu. Tento dokument predstavuje ďalší krok v práci 
orgánu EIOPA v rámci zamestnaneckých dôchodkových fondov kategorizovaných podľa rizika, v 
ktorom sa náležite uznávajú a zohľadňujú špecifiká odvetvia. Orgán EIOPA vykonáva významnú 
prácu aj v oblasti osobného dôchodkového poistenia, stanovuje alternatívy rozvoja vnútorného 
trhu a v reakcii na všeobecnú žiadosť o poradenstvo od Komisie rozvíja poradenstvo v takzvanom 
druhom režime pre osobné dôchodkové poistenie. Rozvoj skutočného vnútorného trhu pre 
dôchodky môže viesť k zvýšeniu ochrany členov, transparentnosti a môže byť katalyzátorom 
lepších výsledkov pre občanov a poskytovateľov dôchodkov vďaka úsporám na základe rozsahu.

Na účel zlepšenia dohľadu nad cezhraničnými skupinami sa orgán EIOPA naďalej aktívne 
zúčastňuje kolégií orgánov dohľadu a poskytuje odborné poradenstvo a podporu. Orgán 
takisto začal poskytovať dvojstrannú spätnú väzbu príslušným vnútroštátnym orgánom v 
oblasti vykonávania Solventnosti II. Odborné stredisko v oblasti vnútorných modelov sa v roku 
2014 ďalej rozvíjalo, poskytovalo ďalšie nástroje a zvyšovala sa úroveň poradenstva a podpory 
pri uplatňovaní najnáročnejších oblastí Solventnosti II.

Orgán EIOPA naďalej poskytoval svoje základné nástroje a informoval kľúčové zainteresované 
strany o vývoji rizík pre finančnú stabilitu a o tom, či treba prijať opatrenia. Orgán EIOPA 
dodal dve správy o finančnej stabilite, v ktorých poskytol úplnú ekonomickú analýzu rizík 
a zraniteľných miest a štyri kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele na monitorovanie 
prehľadu rizík s cieľom identifikovať a merať systémové riziká. V roku 2014 sa uskutočnil 
záťažový test poistenia, ktorý poskytol formálne hodnotenie odolnosti finančných inštitúcií 
voči nepriaznivému vývoju na trhu. Na základe týchto výsledkov orgán EIOPA vypracoval a 
uverejnil odporúčania určené príslušným vnútroštátnym orgánom na účel činnosti dohľadu. 
Tieto odporúčania boli zamerané na pripravenosť na Solventnosť II, zvýšené zameranie 
orgánov dohľadu na riadenie rizík, návrh produktov, plánovanie obnovy a schopnosť orgánov 
dohľadu riešiť nežiaduce udalosti.

Povesť orgánu EIOPA ako moderného a kompetentného orgánu závisí od kvality produktov 
a služieb, ktoré poskytuje externým zainteresovaným stranám, ale je založená aj na 
spôsobe, ktorým funguje a ktorým je riadený. Práve preto orgán EIOPA kladie veľký dôraz na 
transparentnosť a prácu s uznanými normami a v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené 
v jeho vlastných a iných relevantných právnych predpisoch.

Rok 2014 bol z hľadiska dosiahnutých výsledkov pre orgán EIOPA veľmi úspešný. Orgán však čelil 
niekoľkým zásadným výzvam. Najpálčivejšou bola nerovnosť medzi úlohami a povinnosťami 
pridelenými orgánu EIOPA v porovnaní so zdrojmi, ktoré mal k dispozícii na ich splnenie. Orgán EIOPA 
pokračoval v zlepšovaní účinnosti a efektívnosti svojich funkcií prevádzky, riadenia a administratívy 
a je naďalej odhodlaný produkovať kvalitné produkty, ktoré prispievajú k jeho cieľom.


