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Резюме

2012 е втората година от дейността на Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) като европейски надзорен орган. През 
цялата година EIOPA продължи своята дейност в седемте си основни области: регулаторни 
задачи; надзорни задачи; защита на потребителите и финансови иновации; създаване 
на обща надзорна култура; финансова стабилност; предотвратяване, управление и 
преодоляване на кризи; външни отношения.

Регулаторни задачи

Основният застрахователен проект, който трябваше да бъде изпълнен от EIOPA през 2012 
г., бе отново „Платежоспособност II“. Докато 2012 г. мина под знака на продължаващите 
преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията по Директивата „Омнибус 
ІІ“, EIOPA действаше по разработването на регулаторните разпоредби в подкрепа на 
режима „Платежоспособност II“, както и на националните надзорници и застрахователи 
при подготовката на новата рамка.

Поради закъснението при окончателното завършване на Директивата „Омнибус ІІ“, 
на 20 декември 2012 г. EIOPA публикува становище, в което се отправя съвет към 
националните надзорни органи (ННО) да предприемат стъпки за подготовката на някои 
важни аспекти на „Платежоспособност II“.

В областта на професионалното пенсионно осигуряване основното ударение в 
дейността на EIOPA през 2012 г. беше приключване на становището на EIOPA относно 
преразглеждането на Директивата за ИППО. Становището бе предадено на Европейската 
комисия на 15 февруари 2012 г. В становището на EIOPA се подчертаваше значението 
на проучването на количествените въздействия (QIS), извършено през периода от 16 
октомври 2012 г. до 17 декември 2012 г. 

Надзорни задачи

През 2012 г. EIOPA продължи да дава своя принос към глобалните усилия за подобряване 
на качеството на надзорната рамка на ЕИП и по-специално на Колегиите от надзорни 
органи. В течение на годината EIOPA се свърза с всички 91 колегии, действащи 
понастоящем в Европа, и успя да представи най-добри практики в 75 колегии от 
надзорни органи. Този обмен доведе до оживени обсъждания относно макро- и 
микроикономическите рискове, като Органът предостави резюмета на докладите на 
EIOPA за финансовата стабилност и таблицата на риска на EIOPA. Органът предостави 
на 17 групови надзорни органи обратна връзка относно функционирането на техните 
колегии.

С цел съгласуване на надзорните практики с режима „Платежоспособност II“ EIOPA участва 
в кампанията „Въпроси и отговори“ относно установени основни насоки, препоръки 
и стандарти и събра въпроси и най-добри практики от срещите си в колегиите, по-
специално по отношение на вътрешния модел.
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Освен надзора на условията на пазара EIOPA извърши редовни оценки на финансовата 
стабилност под формата на тримесечни таблици на риска и шестмесечни доклади на 
EIOPA за финансовата стабилност. В течение на 2012 г. EIOPA проучи и някои специфични 
въпроси на финансовата стабилност, в това число значението на застрахователната 
дейност в паралелната банкова система, дейностите по суапове на ликвидност на 
застрахователите и алтернативни техники за прехвърлянето на риска в застраховането.

Предотвратяване, управление и преодоляване на кризи

В началото на 2012 г. Съветът на надзорниците на EIOPA постигна споразумение относно 
„общ подход“ при справяне с финансови кризи. По същество това означаваше, че 
EIOPA е приел съгласуван подход, който да бъде следван от членовете на Органа при 
оценка на въздействието на кризата в следните области: мониторинг на експозициите 
на застрахователния сектор на рискове от държавен дълг и банкови рискове; промени 
в ликвидността и паричните потоци в застрахователния сектор, например чрез суапове 
на ликвидност и репо сделки; и планове за действие на застрахователите при справяне 
със съществени промени на стойностите на финансовите активи.

През октомври 2012 г. Европейската комисия инициира консултация относно 
разработването на евентуална рамка за възстановяване и оздравяване, предназначена 
за финансови институции, които не са банки. Подробен отговор на EIOPA в това 
отношение бе предоставен на Европейската комисия през декември 2012 г.

Външни отношения

През 2012 г. EIOPA укрепи съществуващите връзки и инициира няколко нови 
диалози на EIOPA в областта на регулирането и надзора; бяха проведени общо до 40 
срещи, включително посещение на високо равнище в Китай и Япония от страна на 
председателя на EIOPA. Стартира конкретен проект със САЩ за повишаване на взаимното 
разбирателство по (пре)застрахователните режими от двете страни на Атлантическия 
океан и засилване на сътрудничеството с оглед насърчаване на възможностите за 
бизнес, защитата на потребителите и ефективния надзор. Тази дейност доведе до 
публикуването на докладите на Техническия комитет по проекта за диалог между 
ЕС и САЩ и на документа „Пътят напред“, посветен на общите цели и инициативи, 
по които да се работи през следващите пет години. Органът бе освен това активно 
ангажиран в дейността по създаване на международни стандарти, по-специално 
с Международната асоциация на застрахователните надзорни институции (IAIS), и 
подаде заявление за член-управител на Международната организация на надзорните 
органи в областта на пенсиите (IOPS). Завършени бяха преговорите за оперативен 

Защита на потребителите и финансови иновации

Защитата на потребителите заема централно място в „генетичната характеристика“ на 
EIOPA, поради което се ползва с висок приоритет за EIOPA в областта на застраховането 
и професионалните пенсии. Първият набор основни насоки, издаден от EIOPA, е точно в 
областта на защитата на потребителите. По-конкретно, през ноември 2012 г. EIOPA издаде 
основни насоки относно обработката на жалби от застрахователните предприятия. С тези 
насоки се утвърждават последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики и 
се гарантира общо, единно и последователно прилагане на законодателството на ЕС.

Освен това EIOPA осъществи няколко проучвания и изготви доклади по различни 
важни теми. EIOPA отправи писма до Европейския парламент, Съвета и Комисията, в 
които изрази своята загриженост за липсата на разпоредби, оправомощаващи EIOPA да 
издава временни забрани за продукти/услуги.

На 4 декември 2012 г. EIOPA проведе във Франкфурт своя втори Ден на стратегията за 
защита на потребителите, на който присъстваха около 200 участници.

Създаване на обща надзорна култура

През 2012 г. EIOPA продължи да полага усилия за създаване на обща надзорна култура 
в Европейския съюз посредством техническо обучение с подчертано ударение върху 
развиването на общи надзорни умения и подходи.

Темите, разгледани на учебните мероприятия, отразяват дейността на EIOPA, при 
която „Платежоспособност II“ е един от основните двигатели, следван от финансовата 
стабилност, професионалните пенсии, защитата на потребителите и сближаването на 
надзорните практики.

Финансова стабилност

Дейността на EIOPA през 2012 г. в областта на финансовата стабилност продължи да 
поставя ударението върху ранното идентифициране на неблагоприятни тенденции, 
потенциални рискове и уязвимости за секторите на застраховането и професионалните 
пенсии в резултат на микро- и макроикономически промени.
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меморандум за разбирателство със Световната банка в областта на застраховането, 
пенсиите и защитата на потребителите. Споразумение за сътрудничество бе подписано 
с Хърватската агенция за надзор на финансовите услуги (CFSSA), с което на последната 
бе даден статут на наблюдател в Съвета на надзорниците на EIOPA. Освен това бяха 
изготвени анализи на разликите като основа за преходи към еквивалентност за до 
осем режима на трети държави.

Организационни промени

В течение на 2012 г. 35 нови колеги бяха назначени в EIOPA и така към края на годината 
в Органа имаше 91 членове на персонала, в това число командировани национални 
експерти. Многообразният персонал на EIOPA включва 23 националности на ЕС. 55 % от 
служителите са жени и 45 % — мъже.

През 2012 г. дейността в областта на ИТ се извършваше главно под формата на прилагане 
на сигурна и надеждна инфраструктура, интегриране на допълнителни инструменти, 
улесняваща работата на служителите на EIOPA, както и предоставяне на качествени 
услуги, отговарящи на действителните нужди на работата. Значителни усилия бяха 
посветени за разработване и прилагане на основната ИТ платформа, необходима на 
EIOPA за неговите ИТ операции и услуги.

С цел да се гарантира, че всички критични работни функции са налице за клиентите, 
доставчиците и други субекти, които трябва да имат достъп до тези функции, през 
2012 г. EIOPA стартира проект за непрекъснатост на дейността. Работната цел на този 
проект е да се гарантира непрекъснатостта на услугите в случай на прекъсване от типа 
„запазване на обичайната практика“.


