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Informationsruta: Fem viktiga saker som Eiopa åstadkommit 2014

• För att säkerställa en snabb utveckling av Solvens II och en konsekvent tillsynspraxis har Eiopa 
bidragit till kommissionens sex tekniska standarder om godkännandeförfarandena för Solvens 
II samt slutfört det offentliga samrådet om riktlinjer för direktivets genomförande.

• Stresstestet för den europeiska försäkringssektorn utgjorde en formell bedömning av 
finansinstitutens förmåga att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. Enhetliga 
metoder tillämpades och stresstestet resulterade i rekommendationer till de nationella 
behöriga myndigheterna om vad de kunde göra för att åtgärda de konstaterade bristerna.

• Samråds- och diskussionsunderlag om konsumentskyddsfrågor vid produkttillsyn, styrning 
och intressekonflikter i samband med direkt försäljning och mellanhandsförsäljning av 
försäkringsbaserade investeringsprodukter.

• Eiopa publicerade ett samrådsdokument om tjänstepensionsinstitutens solvens och kom med 
preliminära utlåtanden till kommissionen om privata pensioner.

• Upprättande av tillsynsteamet, som under 2014 genomförde besök på tio nationella behöriga 
myndigheter, med fokus på genomförandet av Solvens II och ramverket för riskbedömning.
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Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) inrättades 2011 som 
en oberoende europeisk tillsynsmyndighet som har ett centralt ansvar för att stödja det 
finansiella systemets stabilitet, säkerställa marknadernas och de finansiella produkternas 
transparens samt skydda försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och 
förmånstagare.

I Eiopas årsrapport 2014 redogör myndigheten för hur man lyckats uppfylla sina huvudmål: att 
stärka konsumentskyddet, tillhandahålla ett bra och aktuellt regelverk, säkerställa en enhetlig, 
konsekvent och högkvalitativ tillsyn, stödja den finansiella stabiliteten samt utvecklas som 
en modern och kompetent myndighet. Rapporten innehåller också information om hur Eiopa 
har förvaltat de tilldelade resurserna för att uppnå dessa mål.

Vad gäller konsumentskydd har Eiopa bidragit med tekniskt stöd i samband med framtagningen 
av EU-lagstiftning på en rad områden och gett ut rapporter om några av de mest angelägna 
frågorna när det gäller risken att konsumenterna drabbas av förluster. Annat viktigt som 
har åstadkommits under 2014, utöver det som nämnts ovan, är bland annat ett gemensamt 
samrådsdokument om korsförsäljning samt ett samrådsdokument om befogenhet för 
ingripanden mot produkter – en ny roll som Eiopa tilldelats genom förordningen om faktablad 
för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Eiopa har spelat en avgörande roll vid utvecklingen, förberedelserna och genomförandet av 
Solvens II. Under 2014 har fokus legat på att ta fram de tekniska standarder och riktlinjer som 
krävs för att säkerställa att direktivet tillämpas konsekvent och enhetligt i hela unionen. Eiopa 
har också arbetat proaktivt för att underlätta direktivets tillämpning genom att genomföra 
de förberedande riktlinjerna, varigenom nationella behöriga myndigheter och företag får 
möjlighet att närmare se vad kraven går ut på. Myndigheten har också hörts om hur den 
kommer att genomföra sin lagstadgade skyldighet att publicera riskfria räntekurvor för ett 
stort antal valutor.
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Vad gäller pensionerna har Eiopa publicerat ett samrådsdokument om det fortsatta arbetet 
kring tjänstepensionsinstitutens solvens, där man har utvecklat tankarna kring den holistiska 
balansräkningen. Detta dokument utgör ytterligare ett steg i Eiopas arbete för en riskbaserad 
ram för tjänstepensionsfonder där sektorns olika särdrag har beaktats på lämpligt sätt. Eiopa 
utför också ett omfattande arbete när det gäller privata pensioner: myndigheten fastställer 
olika alternativ för att utveckla en inre marknad och utarbetar, efter en begäran om råd 
från kommissionen, ett utlåtande om en så kallad andra ordning för privata pensioner. Att 
utveckla en verklig inre marknad för pensioner kan öka skyddet för de personer som omfattas 
av pensionssystemet, leda till ökad transparens och utgöra en katalysator för förbättrade 
resultat för medborgare och pensionsbolag, tack vare stordriftsfördelarna.

För att stärka tillsynen över gränsöverskridande företagsgrupper fortsätter Eiopa att aktivt delta 
i tillsynskollegier genom att tillhandahålla expertrådgivning och stöd. Myndigheten har också 
börjat tillhandahålla bilateral feedback till nationella behöriga myndigheter om genomförandet 
av Solvens II. Eiopas centrum med experter på användningen av interna modeller har fortsatt 
att utvecklas under 2014: det har tillhandahållit ytterligare verktyg och ökat sin rådgivning för 
att stödja tillämpningen inom ett av de mest utmanande områdena inom Solvens II.

Eiopa har fortsatt att utveckla sina huvudsakliga verktyg genom att informera de viktigaste 
intressenterna om framväxande risker som kan hota den finansiella stabiliteten och eventuella 
åtgärder som kan komma att krävas. Eiopa har gett ut två rapporter om den finansiella 
stabiliteten som innehåller en omfattande ekonomisk analys av risker och sårbarheter samt 
fyra diagramunderlag över risker där man följer kvalitativa och kvantitativa indikatorer 
för att identifiera och mäta systemrisker. Under 2014 har det genomförts ett stresstest för 
försäkringssektorn i syfte att formellt bedöma finansinstitutens förmåga att stå emot en 
ogynnsam utveckling på marknaden. På grundval av dessa resultat har Eiopa utarbetat och 
publicerat rekommendationer till de nationella behöriga myndigheterna om vilken typ av 
tillsynsåtgärder som bör vidtas. Rekommendationerna är främst inriktade på beredskap för 
Solvens II, ökat tillsynsfokus på riskhantering, produktutformning, återhämtningsplanering 
samt tillsynskapacitet för att hantera negativa händelser.

Eiopas renommé som modern och kompetent myndighet är beroende av kvaliteten på de produkter 
och tjänster som den kan erbjuda sina externa intressenter, men även av hur myndigheten drivs 
och förvaltas. Därför lägger Eiopa stor vikt vid att verksamheten ska drivas transparent, inom 
ramen för erkända normer samt i enlighet med kraven i sitt eget och andras regelverk.

Eiopa har uppnått mycket under 2014, men också ställts inför stora utmaningar, framför allt beroende 
på att Eiopas tilldelade medel inte står i paritet med myndighetens arbetsuppgifter och åtaganden. 
Eiopa har fortsatt att effektivisera sina funktioner för drift, förvaltning och administration och 
arbetar engagerat för att ta fram kvalitetsprodukter som bidrar till att myndighetens mål uppnås.


