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Polje z informacijami: Glavnih pet dosežkov organa EIOPA v letu 2014

• Da bi organ EIOPA zagotovil pravočasno pripravo za Solventnost II in dosledne nadzorne prakse, 
je za Komisijo pripravil šest tehničnih standardov o postopkih odobritve iz Solventnosti II in 
uspešno končal javno posvetovanje o smernicah za izvajanje direktive.

• Test izjemnih situacij v evropskem zavarovalniškem sektorju je zagotovil uradno oceno 
prilagodljivosti finančnih institucij na neugodne razmere na trgu, za kar je bila uporabljena 
dosledna metodologija in s čimer so bila nacionalnim pristojnim organom zagotovljena 
priporočila, v katerih so obravnavane ugotovljene ranljivosti.

• Dokumenti za posvetovanje in razpravo o temah v zvezi z varstvom potrošnikov – nadzoru nad 
produkti ter upravljanju in nasprotju interesov pri neposredni prodaji zavarovalnih naložbenih 
produktov in njihovi prodaji prek posrednikov.

• Organ EIOPA je objavil dokument za posvetovanje o solventnosti institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje in predhodno mnenje Komisiji o osebnih pokojninah.

• Ustanovitev skupine za nadzorniško spremljanje, ki je v letu 2014 obiskala deset nacionalnih 
pristojnih organov, pri čemer je bila osrednja pozornost namenjena izvajanju Solventnosti II in 
okvira za ocenjevanje tveganja.

3
2

Organ EIOPA je bil leta 2011 ustanovljen kot neodvisen Evropski nadzorni organ s temeljnimi 
odgovornostmi, da podpira stabilnost finančnega sistema, zagotavlja preglednost trgov in 
finančnih produktov ter ščiti imetnike zavarovalnih polic, člane sistemov pokojninskega 
zavarovanja in upravičence.

V letnem poročilu organa EIOPA za leto 2014 so predstavljeni njegovi glavni dosežki glede na 
cilje, ki so bili: okrepiti varstvo potrošnikov, zagotavljati kakovostno in pravočasno upravljanje, 
zagotavljati konvergenco, dosleden in kakovosten nadzor, podpirati finančno stabilnost ter se 
razvijati kot sodoben in pristojen organ. Na voljo so tudi informacije o tem, kako organ EIOPA 
upravlja sredstva, ki so mu dodeljena za doseganje teh ciljev.

Na področju varstva potrošnikov je organ EIOPA zagotovil tehnični prispevek za več 
zakonodajnih sprememb EU in izdajal poročila, v katerih so bila obravnavana nekatera 
najtežavnejša vprašanja, povezana s škodo za potrošnike. Med ključnimi proizvodi v letu 2014 
so bili poleg navedenih ključnih dosežkov: dokument za skupno posvetovanje o navzkrižni 
prodaji in dokument za posvetovanje o pooblastilih glede poseganja v zvezi s produkti – o novi 
vlogi, ki jo je organ EIOPA dobil na podlagi Uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami o 
paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih.

Organ EIOPA ima pomembno vlogo pri oblikovanju, pripravi in izvajanju Solventnosti 
II. Pozornost je bila leta 2014 usmerjena na pripravo tehničnih standardov in smernic, 
potrebnih za zagotovitev dosledne in konvergentne uporabe Direktive v Uniji. Organ EIOPA 
si proaktivno prizadeva za lajšanje uporabe Direktive z izvajanjem pripravljalnih smernic, s 
čimer nacionalnim pristojnim organom in podjetjem zagotavlja možnost, da se seznanijo z 
zahtevami. Posvetoval se je tudi, kako bo uresničeval svojo zakonsko obveznost glede objave 
netveganih krivulj tečajev za številne valute.
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Na področju pokojnin je objavil dokument za posvetovanje o nadaljnjem delu v zvezi s 
solventnostjo institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje in pripravil celostno bilanco 
stanja. Dokument je nadaljnji korak pri delu organa EIOPA v zvezi s tveganim okvirom za sklade 
poklicnih pokojnin, v katerem se ustrezno priznavajo in upoštevajo posebnosti panoge. Organ 
EIOPA opravlja tudi pomembno delo na področju osebnih pokojnin, kjer načrtuje alternative 
za razvoj notranjega trga in kot odziv na zelo obsežen poziv Komisije za nasvet razvija 
mnenje o tako imenovani drugi ureditvi za osebne pokojnine. Z razvojem resnično notranjega 
trga za pokojnine se lahko izboljšata varstvo članov in preglednost ter z ekonomijo obsega 
spodbudijo boljši rezultati za državljane in ponudnike pokojninskega zavarovanja.

Organ EIOPA za krepitev nadzora nad čezmejnimi skupinami še naprej dejavno sodeluje 
pri kolegijih nadzornikov, kjer zagotavlja strokovna mnenja in podporo. Poleg tega je začel 
nacionalnim pristojnim organom zagotavljati dvostranske povratne informacije o izvajanju 
Solventnosti II. V letu 2014 se je še dodatno razvil center strokovnosti za notranje modele, 
s čimer je zagotovil dodatna orodja in povzdignil raven nasvetov v podporo uporabi enega 
najzahtevnejših področij Solventnosti II.

Organ EIOPA je še naprej pripravljal ključna orodja, s katerimi je ključne deležnike obveščal 
o razvijajočih se tveganjih za finančno stabilnost in potrebi po ukrepanju. Pripravil je dve 
poročili o finančni stabilnosti, v katerih so bili zagotovljeni celovita ekonomska analiza tveganj 
in ranljivosti, ter štiri kvalitativne in kvantitativne kazalnike za ugotavljanje in merjenje 
sistemskih tveganj (Risk Dashboard). Test izjemnih situacij v zavarovalništvu, ki je bil opravljen 
leta 2014, je zagotovil uradno oceno prilagodljivosti finančnih institucij na neugodne razmere 
na trgu. Na podlagi teh rezultatov je organ EIOPA pripravil in objavil priporočila nacionalnim 
pristojnim organom za nadzor. Osredotočena so bila na pripravljenost za Solventnost II, večjo 
osredotočenost nadzora na obvladovanje tveganj, oblikovanje proizvodov, sanacijski načrt in 
nadzorne zmogljivosti za odzivanje na neugodne dogodke.

Sloves organa EIOPA kot sodobnega in sposobnega organa je odvisen od kakovosti proizvodov 
in storitev, ki jih zagotavlja zunanjim deležnikom, temelji pa tudi na načinu, kako deluje in 
se upravlja. Zato daje organ EIOPA velik pomen preglednosti in delu na podlagi priznanih 
standardov ter se prilagaja zahtevam, kakor so določene v njegovi in drugih ustreznih uredbah.

Po dosežkih je bilo leto 2014 za organ EIOPA zelo pozitivno. Spopadel pa se je tudi z nekaj 
večjimi težavami, od katerih je bila najhujša neskladje med nalogami in obveznostmi, 
naloženimi organu EIOPA, in sredstvi, ki jih je imel za njihovo izvajanje. Še naprej je krepil 
učinkovitost in uspešnost svojih operativnih, upravljavskih in upravnih funkcij ter ostaja 
zavezan zagotavljanju kakovostnih proizvodov, ki prispevajo k njegovim ciljem.


