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V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2017: STRUČNE

ÚVOD

Poistenie plní v spoločnosti dôležitú úlohu. Keď funguje dobre, preberá riziko a prispieva k
hospodárskemu rastu a finančnej stabilite a v konečnom dôsledku prináša verejnosti väčšiu finančnú bezpečnosť. S aktívami v hodnote približne dvoch tretín hrubého domáceho
produktu (HDP) EÚ (70 % v roku 2017) (1) je sektor poisťovníctva v EÚ významnou súčasťou
finančného sektora a so záväzkami predstavujúcimi jednu tretinu majetku európskych domácností sú spotrebitelia závislí od aspektov odvetvia poisťovníctva, pokiaľ ide o ich budúci
príjem. Rovnako dôležité je dôchodkové poistenie zamestnancov na zabezpečenie toho,
aby boli starší ľudia na dôchodku chránení pred rizikom chudoby. S aktívami v hodnote približne 24 % HDP EÚ (2) a v niektorých krajinách ešte oveľa viac rastú aktíva dôchodkových
fondov rýchlo a čoraz viac poskytujú zdroj investícií finančným trhom.
EIOPA bol zriadený v januári 2011 v dôsledku reforiem štruktúry dohľadu vo finančnom
sektore EÚ. EIOPA je nezávislý poradný orgán Európskej únie pre Európsky parlament,
Radu Európskej únie a Európsku komisiu. Jeho základnými úlohami sú podpora stability
finančného systému, zabezpečovanie transparentnosti trhov a finančných produktov a
ochrana poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.
Poslaním orgánu EIOPA je chrániť verejný záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo EÚ, jej
občanov a podnikateľské subjekty. Toto poslanie napĺňa podporovaním riadneho regulačného rámca a konzistentných postupov dohľadu v záujme ochrany práv poistencov,
účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb a prispieva k dôvere verejnosti v
odvetvia poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov v Európskej únii.
EIOPA je jedným z troch európskych orgánov dohľadu, ktoré tvoria dôležitý prvok európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), integrovanej siete národných a európskych
orgánov dohľadu, ktorá poskytuje potrebné väzby medzi makroprudenciálnou a mikroprudenciálnou úrovňou, pričom ponecháva každodenný dohľad na vnútroštátnej úrovni.
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GABRIEL BERNARDINO
Predseda

PREDSLOV

V roku 2017 uplynulo desať rokov od začiatku finančnej krízy. Od svojho založenia v roku
2011 prispieva EIOPA k vypracúvaniu jednotných európskych pravidiel pre poisťovníctvo
a dôchodky z hľadiska obozretnosti aj podnikania. Implementácia nových európskych
regulačných rámcov naznačuje postupný prechod strategických priorít EIOPA z regulácie
na dohľad. Naše aktivity v roku 2017 boli zamerané na posilnenie spolupráce orgánov
dohľadu, podporu ochrany spotrebiteľov a zachovanie finančnej stability.
Náš záväzok vybudovať spoločnú kultúru v oblasti dohľadu dosiahol kľúčový bod aj vďaka spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu (NSA) zameranej na určenie kľúčových
charakteristík vysokokvalitného a účinného dohľadu, ktorý by mal túto kultúru podporovať. Rozvoj celoeurópskeho prístupu k dohľadu je jadrom našej práce od nášho založenia
v roku 2011 a v nasledujúcich rokoch budeme ďalej podporovať vnútroštátne orgány dohľadu pri budovaní kapacity na zabezpečenie vysokokvalitného dohľadu.
V kontexte európskeho jednotného trhu je dohľad vo veľkej miere európskou záležitosťou,
keďže poskytovatelia poistenia z jednej krajiny podnikajú v inej krajine, a to najmä v rámci
režimu slobody poskytovania služieb. Na riešenie zaznamenaných nedostatkov v oblasti
dohľadu pri cezhraničnom podnikaní sme v roku 2017 vytvorili platformy, ktoré uľahčujú
spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a umožňujú tak včasnejšiu identifikáciu a hodnotenie rizík. Tieto platformy sú príkladom pridanej hodnoty, ktorú prináša celoeurópska perspektíva a smerovanie nášho orgánu do oblasti vnútroštátneho dohľadu, a tým
pomáhajú budovať dôveru v interný trh a celkové fungovanie systému dohľadu.
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Tento rok sme dosiahli významný míľnik aj pri podpore konzistentného prístupu k ochrane
spotrebiteľa, a to poskytovaním poradenstva Európskej komisii v súvislosti so smernicou
o distribúcii poistenia, ktorá sa zaoberá otázkami, ako sú konflikty záujmov v postupoch
predaja a technické normy týkajúce sa informačného dokumentu k poistnému produktu.
V roku 2017 sme na základe ročných skúseností s implementáciou dokončili prvú časť
nášho prvého preskúmania režimu Solventnosť II, pričom sme Európskej komisii poradili
prijať zjednodušené výpočty štandardného vzorca kapitálovej požiadavky na solventnosť
(SCR). V rámci našej práce v oblasti finančnej stability sme uverejnili stanovisko adresované európskym inštitúciám, v ktorom požadujeme minimálnu harmonizáciu rámca
ozdravenia a riešenia krízovej situácie v sektore poisťovníctva, ako aj celoeurópske testovanie zaťaženia v sektore dôchodkového poistenia.
Dobrý orgán dohľadu hľadí vpred, je aktívny a preventívny. Pre orgán EIOPA to znamená,
že musíme byť aj naďalej pozorní v politickom a hospodárskom prostredí okolo nás a v
prípade potreby musíme byť pripravení prijať príslušné kroky. Z tohto dôvodu sa osobitne
zameriavame na témy týkajúce sa digitalizácie a oblasti „InsurTech“, ako aj na udržateľné
financovanie. Aj naďalej budeme venovať veľkú pozornosť otázkam súvisiacim s rozhodnutím Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu, aby sa minimalizovalo narušenie poskytovania služieb a dopad na spotrebiteľov.
Naďalej budeme podporovať činnosti Európskej komisie v rámci európskej agendy finančných služieb vrátane Únie pre kapitálové trhy (CMU). Predovšetkým sa tešíme na
ďalší vývoj týkajúci sa paneurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP), ktorý
má potenciál ponúknuť európskym občanom úplne nový rámec sporenia na dôchodok.
Sme pripravení chopiť sa súvisiacich nových úloh, ako aj úloh týkajúcich sa preskúmania
európskych orgánov dohľadu (ESA), čo nám umožní klásť ešte väčší dôraz na spoluprácu
v oblasti dohľadu.
K týmto výsledkom by sme nedospeli bez úzkej spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi, európskymi orgánmi dohľadu, európskymi inštitúciami a inými zainteresovanými stranami. Rád by som im všetkým a tiež mojim kolegom a členom dozornej rady
a členom správnej rady poďakoval za ich konštruktívnu angažovanosť a podporu počas
uplynulého roka.
Pred desiatimi rokmi sme boli svedkami nepriaznivých dopadov slabej regulácie v oblasti
hospodárstva a života ľudí. Na budovanie trvalo udržateľných dlhodobých investícií a
hospodárskeho rastu potrebujeme stabilné a silné poisťovníctvo a dôchodkový sektor,
ktoré primerane oceňujú riziká, uplatňujú pevné stratégie riadenia rizík a spravodlivo
pristupujú k poistencom, účastníkom dôchodkového systému a k oprávneným osobám.
Našou úlohou je zabezpečiť, aby sme kolektívne využívali výhody regulačných reforiem
po kríze tak, že zabezpečíme vysokokvalitný a dôsledný dohľad v celej Európskej únii. Aj
naďalej sa budeme usilovať dosiahnuť tento cieľ.
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FAUSTO PARENTE
Výkonný riaditeľ

PREDSLOV VÝKONNÉHO
RIADITEĽA

V roku 2017 EIOPA ako organizácia pokračoval v efektívnom využívaní svojich zdrojov,
pričom naďalej plnil svoj mandát na vysokej úrovni.
Dobrý výkon je výsledkom dobrej prípravy a tak ako v predchádzajúcich rokoch EIOPA
vykonával svoje úlohy podľa pracovnému programu, ktorý bol vypracovaný na základe
dôkladného plánovania. S cieľom dlhodobejšieho plánovania úloh a zdrojov prijal EIOPA
v roku 2017 kroky na ďalšie posilnenie svojich činností v oblasti plánovania a určovania
priorít, a to aj v súvislosti s riadením zmien a riadením rizík.
EIOPA sa aj naďalej prispôsoboval svojej novej organizačnej štruktúre, ktorá bola zavedená koncom roka 2016. V tejto súvislosti bolo zriadené oddelenie procesov dohľadu a
oddelenie pre dohľad a spoluprácu orgánov dohľadu procesov, ktoré lepšie odzrkadľuje
vývoj práce EIOPA a zameranie sa na ďalšie úlohy spojené s dohľadom.
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V súvislosti s vývojom úloh v oblasti dohľadu sa EIOPA pustil do významnej práce na
vytváraní kompetenčných rámcov. Budovanie kapacít našich zamestnancov zostáva prioritou a vo februári 2017 boli zavedené dozorné kompetencie EIOPA. Vďaka zriaďovaniu
kompetenčných rámcov pre rôzne funkcie dokáže EIOPA lepšie rozvíjať vlastný personál
tak, aby plnil vyvíjajúce sa potreby organizácie. EIOPA bude naďalej rozvíjať kompetenčné rámce pre rôzne skupiny zamestnancov vrátane vedúcich kompetencií a bude zamestnancom ponúkať možnosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj.
Pre EIOPA ostáva trvalým cieľom stať sa efektívnejšou organizáciou. Pokiaľ je to možné,
EIOPA namiesto vývoja vlastných riešení prijíma systémy a postupy, ktoré už používa Európska komisia alebo iné agentúry EÚ. V roku 2017 podnikol EIOPA prípravné kroky na prijatie existujúcich elektronických riešení v oblasti verejného obstarávania a ľudských zdrojov. EIOPA navyše začal využívať služby Komisie pri tvorbe a hosťovaní webových stránok.
Ďalším projektom umožňujúcim zamestnancom pracovať efektívnejšie je zavedenie nového systému správy dokumentov. Tento systém zlepšil dodržiavanie predpisov a spoluprácu medzi zamestnancami.
Pokiaľ ide o riadenie zdrojov, EIOPA vykonáva svoje činnosti plne v zmysle nariadení EÚ a
pracuje otvorene a transparentným spôsobom. Prevádzkový rozpočet orgánu na rok 2017
predstavoval 24 miliónov EUR a do konca roka dosiahol EIOPA mieru plnenia záväzkov
vo výške 99,79 %.
EIOPA je zodpovedný za podstatu svojej práce aj za riadenie svojich zdrojov. Na tento
účel EIOPA udržiava konštruktívny a otvorený dialóg so svojimi zainteresovanými stranami a je vždy pripravený angažovať sa v oblasti neustáleho zlepšovania.
Pokiaľ ide o budúcnosť, EIOPA sa bude aj naďalej zameriavať na štyri strategické ciele
uvedené vo svojom pracovnom programe, pričom bude pripravený prispôsobiť sa zmenám vyplývajúcim z vonkajšieho prostredia – nové úlohy môžu vyplynúť z prebiehajúceho preskúmania troch európskych orgánov dohľadu alebo z legislatívnej iniciatívy týkajúcej sa paneurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP). Nové priority môžu
vyplynúť aj z rozhodnutia Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu.
Na záver mi dovoľte poďakovať zamestnancom EIOPA a členom správnej rady a dozornej
rady za ich odhodlanie a náročnú prácu počas celého roka. Hovorím aj za mojich kolegov,
keď poviem, že sme hrdí na to, že pracujeme pre Európu a sme hrdí na prácu, ktorú robíme, aby mohli mať ľudia a podniky v Európe prospech z bezpečných a zabezpečených
finančných inštitúcií a systémov.
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ZHRNUTIE

OCHRANA SPOTREBITEĽA
Na posilnenie ochrany spotrebiteľov prispieva EIOPA k
inteligentnému regulačnému rámcu, ktorý podporuje
transparentnosť, jednoduchosť a spravodlivosť. V roku
2017 EIOPA poskytol odborné poradenstvo o možných
delegovaných aktoch týkajúcich sa smernice o distribúcii poistenia, čím konsolidoval postupy predaja pre priamych predajcov a sprostredkovateľov a zabezpečil, aby
poradenstvo pre spotrebiteľov čo najviac vyhovovalo ich
potrebám. EIOPA zároveň dokončil návrh vykonávacích
technických noriem týkajúcich sa informačného dokumentu k poistnému produktu, ktorý zavádza štandardizovaný formát s jasnými, stručnými a prístupnými základnými informáciami o poistných produktoch. V snahe
minimalizovať riziká vyplývajúce z nesprávneho predaja
poskytol EIOPA aj usmernenia týkajúce sa predaja investičných produktov založených na poistení (IBIP) v režime
„execution only“, ktoré sa zaoberajú prípadmi, keď distribútori poistenia neposkytujú poradenstvo ani nekontrolujú znalosť spotrebiteľa v súvislosti s produktom alebo
súvisiacimi rizikami.
EIOPA zohráva aktívnu úlohu aj pri určovaní a riešení rizika poškodenia spotrebiteľov. Tematické preskúmanie
peňažných stimulov a odmeňovania poukázalo na potenciálne konflikty záujmov vyplývajúce z predaja produktov
životného poistenia viazaného na investičné fondy na
základe peňažných stimulov a odmeny, ktoré vyplácajú
správcovia aktív.
Správa EIOPA o spotrebiteľských trendoch poukázala na
výrazné zvýšenie sťažností spotrebiteľov v sektore poisťovníctva. Ako téma strategického významu pre poisťovníctvo, ktorú EIOPA naďalej pozorne sleduje, bola v správe uvedená aj digitalizácia súvisiaca s inováciami v oblasti
technológií v poisťovníctve a v dôchodkovom sektore.
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SPOLUPRÁCA ORGÁNOV
DOHĽADU A ZLEPŠENIE
FUNGOVANIA INTERNÉHO TRHU
Úsilie orgánu dosiahnuť spoluprácu orgánov dohľadu a
zlepšiť fungovanie interného trhu je rozdelené na zabezpečenie riadneho a obozretného regulačného rámca, na
zriadenie rámca na vykazovanie a na vedenie spolupráce
k dôslednému a vysokokvalitnému dohľadu. V kontexte
mandátu EIOPA prispievať k jednotnému uplatňovaniu
nariadenia bolo v roku 2017 prioritou hodnotenie a preskúmanie nariadenia Solventnosť II na základe ročnej
implementácie. Prvý súbor odporúčaní EIOPA pokrýva
kľúčové aspekty štandardného vzorca s cieľom jeho zjednodušenia a súčasne zachovania primeraného, technicky
spoľahlivého, konzistentného režimu dohľadu, ktorý je
citlivý na riziká.
Každodenný dohľad je úlohou príslušných vnútroštátnych
orgánov (NCA), pričom EIOPA vedie spoluprácu orgánov
dohľadu a podporuje ich v dôslednom a jednotnom uplatňovaní právnych predpisov Európskej únie. Medzi dôležité nástroje patrilo poskytovanie prispôsobenej podpory a
spätná väzba o dôslednom uplatňovaní smernice Solventnosť II. V roku 2017 sa EIOPA podieľal aj na preskúmaní
poistnej súvahy a na preskúmaní aktív penzijných fondov
v poisťovníctve a v dôchodkovom sektore v Bulharsku,
pričom poskytol koordináciu a odborné znalosti.
Orgán prispieva k posilneniu dohľadu nad cezhraničnými skupinami. V roku 2017 tento dohľad posilnil novým
nástrojom cezhraničných platforiem dohľadu. EIOPA ich
zriadil v reakcii na identifikované riziká v súvislosti s cezhraničným podnikaním a tieto platformy zabezpečujú
silnejšiu a včasnú spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad
poisťovníctvom. Umožňuje to rýchlejšiu identifikáciu a
hodnotenie rizík na trhu s cieľom dospieť k dohode o po-
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trebe opatrení a zásahov v oblasti dohľadu. EIOPA sa tiež
aktívne zúčastňuje schôdzí kolégií orgánov dohľadu, ktoré
dohliadajú na cezhraničné poisťovacie skupiny. Príspevok
orgánu poskytol jasný základ pre praktickú a funkčnú
spoluprácu v rámci kolégií. Toto úsilie bolo ešte viac posilnené v roku 2017 vďaka revízii stratégie kolégií, ktorú
uskutočnil EIOPA, aby sa mohlo spoločné úsilie NCA a
EIOPA ešte lepšie využiť.
Vytvorenie a schválenie interného modelu sa riadi prístupom založeným na princípoch s rozsiahlymi požiadavkami na štatistickú kvalitu, na procesy a na začlenenie do
systému riadenia rizík. Tento prístup by mali podniky primerane aplikovať pri vývoji a používaní modelu na každý
konkrétny rizikový profil a NCA by ho mali vyhodnotiť
počas schvaľovania a priebežného dohľadu. EIOPA poskytuje cennú podporu pri riešení rizika nezrovnalostí medzi
postupmi orgánov dohľadu a pri identifikácii podnikov, v
ktorých sa kvalita modelovania javí nižšia, než je u podobných subjektov. V roku 2017 bol spustený projekt s využitím dostupných nástrojov EIOPA na riešenie závažných
nezrovnalostí v dynamickej korekcii volatility (DVA), ktorý
naznačil, že rôzne prístupy pri modelovaní DVA by mohli
viesť k výrazným rozdielom vo výsledkoch, čo môže brániť
rovnakým podmienkam. Projekt modelovania štátneho rizika v interných modeloch dospel k záveru, že uplatňovanie rôznych prístupov je odôvodnené, ale pri kalibrácii
modelov boli pozorované významné rozdiely, ktoré NCA
a EIOPA v súčasnosti sledujú.
V roku 2017 zverejnil EIOPA tri stanoviská orgánov dohľadu vrátane hodnotenia interných modelov s DVA, spolupráce orgánov dohľadu v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ a kontinuity služieb vzhľadom na
odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.
Presné a účinné vykazovanie sa opiera o spoločný rámec,
ako aj o schopnosť zbierať a analyzovať údaje. S týmito
prvkami je EIOPA schopný vypočítať kľúčové informácie vrátane mesačnej produkcie bezrizikových sadzieb a
symetrickej korekcie vlastného kapitálového rizika. EIOPA
je tiež poverený výpočtom konečnej forwardovej sadzby
(UFR) a metodika stanovená v roku 2017 zabezpečuje, že
sa UFR bude pohybovať postupne a predvídateľným spôsobom, čo umožní poisťovateľom prispôsobiť sa zmenám
v úrokovom prostredí a zabezpečiť ochranu poistencov.

EIOPA sa zároveň zaviazal zabezpečiť ďalší vývoj svojich
systémov na bezpečné zhromažďovanie, správu, analýzu a
šírenie údajov vrátane zverejnenia poisťovacej taxonómie
2.2.0 v rámci projektu Solventnosť II.
V záujme rozšírenia celosvetovej spolupráce a zavedenia
konzistentných postupov v oblasti dohľadu na celom svete
EIOPA ďalej spolupracoval na dôležitých iniciatívach, ako
je medzinárodný kapitálový štandard verzie 2.0, a implementoval niekoľko nových dohôd, ako je memorandum o
porozumení (MoU) s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ (s
„tretími krajinami“), a s medzinárodnými organizáciami. V
oblasti údajov o dôchodkoch začal EIOPA s konzultáciami,
aby zvýšil efektívnosť a ešte viac posilnil monitorovanie
a analýzu európskeho sektora zamestnaneckého dôchodkového poistenia prostredníctvom jednotného rámca pre
pravidelné žiadosti EIOPA o poskytnutie informácií o zamestnaneckom dôchodkovom poistení.

FINANČNÁ STABILITA
Na základe posudzovania a monitorovania finančného
systému dokáže orgán identifikovať hrozby týkajúce sa
finančnej stability európskych poisťovacích a dôchodkových sektorov a primerane zmierniť riziká. V roku 2017
EIOPA vykonal záťažový test zameraný na zamestnanecké
dôchodkové poistenie, ktorý dôkladne vyhodnotil odolnosť inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP). Tento test identifikoval, že sponzori viac
ako štvrtiny IORP by mohli mať problém s plnením svojich povinností. Dôchodkové záväzky môžu navyše vyvíjať
značný tlak na platobnú schopnosť a budúcu ziskovosť
spoločností s potenciálnym presahom do reálnej ekonomiky. Poskytnutie vykazovaných údajov v rámci projektu
Solventnosť II zároveň EIOPA umožnilo zvýšiť počet svojich existujúcich produktov, ako sú štvrťročné prehľady
rizík a správy o finančnej stabilite, a umožnilo zverejnenie
nových informácií, ako je štatistika projektu Solventnosť
II týkajúca sa európskeho poisťovníctva. V rámci svojho
mandátu na predchádzanie kríze vydal EIOPA stanovisko
k harmonizácii rámcov ozdravenia a riešenia krízových situácií a pokračoval vo svojej práci na rámci makroprudenciálnych opatrení v poisťovníctve.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA V ROKU 2017

PREDSEDA
Gabriel Bernardino

VÝKONNÝ RIADITEĽ
Fausto Parente

ODDELENIE FIREMNÝCH
ZÁLEŽITOSTÍ

ODDELENIE FIREMNEJ PODPORY
Danny Janssen

Susanne Rosenbaum

Oddelenie informačných technológií
Philip Kitzmantel

Tím zameraný na inštitucionálne
vzťahy, stratégiu a implementáciu

Útvar ľudských zdrojov
Fatima Diago Villescas

Komunikačný tím
Právny tím

Útvar financií a obstarávania
Inga Naumane
Oddelenie prevádzky organizácie

ODDELENIE POISTNÝCH ZMLÚV
Manuela Zweimueller

ODDELENIE PRE DOHĽAD A
SPOLUPRÁCU ORGÁNOV
DOHĽADU
Patrick Hoedjes

Útvar poistenia
Justin Wray; Deputy HoD
Tím dôchodkovej politiky
Tím zameraný na hodnotenie
vplyvu

Útvar dohľadu
Andrew Candland; Deputy HoD
Tím zameraný na interné modely
Tím odbornej kontroly

ODDELENIE PROCESOV DOHĽADU
Dimitris Zafeiris; interim
Tím zameraný na kontrolný proces
vykonávaný orgánom dohľadu
Tím zameraný na údaje a
obchodné informácie
Tím zameraný na odborné
poznatky týkajúce sa
smernice Solventnosť II
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ODDELENIE OCHRANY
SPOTREBITEĽA
Katja Wuertz
Tím zameraný na zásady
podnikania
Tím zameraný na dohľad
nad podnikaním

ODDELENIE RIZÍK A
FINANČNEJ STABILITY
Dimitris Zafeiris
Tím zameraný na prevenciu krízy
Tím zameraný na finančnú stabilitu
Študijný a štatistický tím

OBRÁŤTE SA NA EÚ
Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám
nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk
Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:
—	prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto
hovory spoplatňovať),
—

prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo

—

e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke
Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk
Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej
stránke https://publications.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok
bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri
https://europa.eu/european-union/contact_sk).
Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých
úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta
možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.

EUROPEAN INSURANCE AND
OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany

