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Rezumat

Anul 2012 a fost cel de-al doilea an de activitate al EIOPA în calitate de agenţie europeană 
de supraveghere. În cursul acestui an, EIOPA şi-a continuat activitatea în cele şapte domenii 
ale sale: reglementare, supraveghere, protecţia consumatorilor şi inovarea financiară, crearea 
culturii comune de supraveghere, stabilitate financiară, prevenirea, gestionarea şi soluţionarea 
situaţiilor de criză şi relaţii externe.

Sarcini de reglementare

Principalul proiect în domeniul asigurărilor pe care EIOPA trebuia să îl prezinte în 2012 a 
continuat să fie Directiva Solvabilitate II. Deşi anul 2012 a fost marcat de negocieri continue 
între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind Directiva Omnibus II, EIOPA a depus 
eforturi pentru elaborarea de reglementări pentru a susţine regimul Solvabilitate II, oferind, 
de asemenea, sprijin supraveghetorilor şi asigurătorilor naţionali în vederea pregătirii pentru 
noul cadru.

Ca urmare a întârzierii finalizării Directivei Solvabilitate II, la 20 decembrie 2012 EIOPA a publicat 
o Opinie, recomandându-le autorităţilor naţionale de supraveghere (ANS) să ia măsuri pentru 
pregătirea anumitor aspecte importante ale Directivei Solvabilitate II.

În domeniul pensiilor ocupaţionale, principalul obiectiv al activităţilor EIOPA în 2012 a fost 
finalizarea avizului EIOPA privind revizuirea Directivei IORP. Avizul a fost transmis Comisiei 
Europene la 15 februarie 2012. Avizul EIOPA a evidenţiat importanţa Studiului privind impactul 
cantitativ, efectuat în perioada 16 octombrie 2012 – 17 decembrie 2012.

Sarcini de supraveghere

În 2012, EIOPA a continuat să contribuie la efortul global de îmbunătăţire a cadrului de 
supraveghere în SEE, în special la nivelul colegiilor de supraveghetori. În cursul anului, EIOPA 
a contactat toate cele 91 de colegii care activează în prezent în Europa şi a reuşit să prezinte 
bune practici în cadrul a 75 de colegii de supraveghetori. Aceste schimburi au condus la 
discuţii antrenante privind riscurile macro- şi microeconomice, iar autoritatea a prezentat 
rezumate ale rapoartelor privind stabilitatea financiară şi ale tabloului de riscuri ale EIOPA. 
Autoritatea a oferit feedback unui număr de 17 supraveghetori de grup cu privire la modul de 
funcţionare a colegiilor acestora.

În vederea alinierii practicilor de supraveghere la regimul Directivei Solvabilitate II, EIOPA 
a participat la sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu privire la ghidurile, recomandările şi 
standardele stabilite şi a colectat întrebări şi exemple de bune practici din reuniunile din 
cadrul colegiilor, în special cu privire la modelul intern.
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Prevenirea, gestionarea şi soluţionarea situaţiilor de criză

La începutul anului 2012, Consiliul supraveghetorilor al EIOPA a convenit asupra unei „abordări 
comune” privind gestionarea crizei financiare. În esenţă, aceasta a însemnat adoptarea de 
către EIOPA a unei abordări coordonate care să fie urmate de membrii EIOPA în momentul 
evaluării impactului crizei în următoarele domenii: monitorizarea expunerilor sectorului 
asigurărilor la riscurile suverane şi bancare, evoluţia lichidităţilor şi fluxului de numerar în 
sectorul asigurărilor, interconectarea sectorului bancar şi celui al asigurărilor, de exemplu 
prin intermediul swap-ului pe lichidităţi şi al tranzacţiilor repo, şi planurile de urgenţă ale 
asigurătorilor pentru gestionarea modificărilor semnificative ale valorilor activelor financiare.

În octombrie 2012, Comisia Europeană a lansat o consultare privind dezvoltarea unui posibil 
cadru de redresare şi rezoluţie pentru instituţiile financiare, altele decât băncile. Un răspuns 
detaliat al EIOPA la această consultare a fost prezentat Comisiei Europene în decembrie 2012.

Relaţii externe

În 2012, EIOPA şi-a consolidat relaţiile existente şi a iniţiat mai multe legături şi dialoguri 
în materie de reglementare şi supraveghere; în total, au avut loc până la 40 de întâlniri, 
inclusiv o vizită la nivel înalt în China şi Japonia a preşedintelui EIOPA. A fost iniţiat un 
proiect specific cu Statele Unite ale Americii în vederea unei mai bune înţelegeri reciproce a 
sistemelor de (re)asigurare pe ambele maluri ale Atlanticului şi consolidării cooperării pentru 
promovarea oportunităţilor de afaceri, a protecţiei consumatorilor şi supravegherii eficace. 
Această activitate a avut ca rezultat publicarea rapoartelor comisiilor tehnice privind proiectul 
de dialog UE-SUA şi a documentelor privind calea de urmat în care sunt detaliate obiectivele 
şi iniţiativele comune care vor fi urmărite în următorii 5 ani. Autoritatea a fost, de asemenea, 
activ implicată în activitatea de stabilire a standardelor internaţionale, în special împreună 
cu Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor din Domeniul Asigurărilor (International 
Association of Insurance Supervisors – IAIS), şi a solicitat calitatea de membru cu drept de vot al 
Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii (International Association 
of Insurance Supervisors – IOPS). Negocierile privind un memorandum de înţelegere (MoI) 
operaţional cu Banca Mondială în domeniul asigurărilor, pensiilor şi protecţiei consumatorilor 
au fost încheiate. A fost semnat un acord de cooperare cu Agenţia de Supraveghere a 
Serviciilor Financiare din Croaţia (CFSSA), pentru a-i acorda acesteia statutul de observator în 
cadrul Consiliului supraveghetorilor al EIOPA. În plus, au fost elaborate rapoarte comparative 
cu privire la reglementarea si supravegherea in asigurări, ca bază pentru măsurile echivalente 
tranzitorii pentru până la opt sisteme din ţările terţe.

Protecţia consumatorilor şi inovarea financiară

Protecţia consumatorilor stă la baza „profilului genetic” al EIOPA, fiind, aşadar, considerată o 
prioritate majoră pentru autoritate în domeniul asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale. Primul 
set de ghiduri emise de EIOPA a fost tocmai în domeniul protecţiei consumatorilor. Mai exact, 
în noiembrie 2012, EIOPA a emis Ghidul privind gestionarea plângerilor de către întreprinderile 
de asigurări. Acest ghid instituie practici de supraveghere consecvente, eficiente şi eficace şi 
asigură aplicarea comună, uniformă şi consecventă a dreptului UE.

În plus, EIOPA a desfăşurat mai multe studii şi a elaborat rapoarte privind mai multe teme 
relevante. EIOPA a trimis o comunicare Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, pentru 
a-şi exprima preocuparea cu privire la absenţa unor dispoziţii de abilitare a EIOPA privind 
emiterea de ordine temporare de interdicţie în legătură cu produse/servicii.

La 4 decembrie 2012, EIOPA a organizat cea de-a doua Zi a strategiei privind consumatorii în 
Frankfurt, la care au fost prezenţi aproximativ 200 de participanţi.

Crearea unei culturi comune de supraveghere 

În 2012, EIOPA a continuat să consolideze o cultură comună de supraveghere în Uniunea 
Europeană, prin formare tehnică axată ferm pe consolidarea competenţelor şi abordărilor 
comune de supraveghere.

Temele cuprinse în sesiunile de formare reflectă activitatea EIOPA, Directiva Solvabilitate II 
fiind unul dintre principalele subiecte, urmată de stabilitatea financiară, pensiile ocupaţionale, 
protecţia consumatorilor şi convergenţa practicilor de supraveghere.

Stabilitate financiară

În 2012, activitatea EIOPA privind stabilitatea financiară a continuat să se concentreze asupra 
identificării din timp a tendinţelor negative, a potenţialelor riscuri şi vulnerabilităţi pentru sectorul 
asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale, decurgând din evoluţiile micro- şi macroeconomice.

Pe lângă supravegherea condiţiilor de piaţă, EIOPA a efectuat evaluări ale stabilităţii financiare 
sub forma tablourilor trimestriale de riscuri şi a rapoartelor semestriale privind stabilitatea 
financiară ale EIOPA. În cursul anului 2012, EIOPA a analizat o serie de aspecte specifice 
privind stabilitatea financiară, inclusiv importanţa asigurărilor în sistemele bancare paralele, 
activităţile de swapuri pe lichidităţi ale asigurătorilor şi tehnicile alternative de transfer al 
riscurilor în domeniul asigurărilor.
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Evoluţii organizaţionale

În cursul anului 2012, 35 de noi colegi s-au alăturat EIOPA astfel încât, până la finalul anului, 
autoritatea număra 91 de membri ai personalului, inclusiv experţi naţionali detaşaţi. Personalul 
divers al EIOPA cuprinde 23 de naţionalităţi din UE. Femeile reprezintă 55 % din personal, iar 
bărbaţii 45 %.

În 2012, activitatea IT a constat în cea mai mare parte în punerea în aplicare a unei infrastructuri 
sigure şi fiabile, integrând instrumente suplimentare care facilitează activitatea personalului 
EIOPA, precum şi furnizarea de servicii de calitate care îndeplinesc nevoile reale ale activităţii. 
Au fost depuse eforturi substanţiale pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a principalei 
platforme IT de care EIOPA are nevoie pentru operaţiunile şi serviciile sale IT.

Pentru a asigura disponibilitatea funcţiilor operaţionale critice pentru clienţi, furnizori şi alte 
entităţi care trebuie să aibă acces la aceste funcţii, EIOPA a iniţiat un proiect de continuitate 
a activităţii în 2012. Obiectivul acestui proiect este garantarea continuităţii serviciilor în cazul 
unei întreruperi a activităţii obişnuite.


