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Povzetek

Leto 2012 je bilo drugo leto delovanja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine 
(EIOPA) kot evropskega nadzornega organa. Organ EIOPA je v navedenem letu nadaljeval svoje 
delo na sedmih ključnih področjih: regulativne naloge, nadzorne naloge, varstvo potrošnikov 
in finančne inovacije, oblikovanje skupne kulture nadzora, finančna stabilnost, preprečevanje, 
obvladovanje in reševanje krize ter zunanji odnosi. 

Regulativne naloge

Ključni projekt organa EIOPA na področju zavarovalništva je bil tudi leta 2012 Solventnost II. 
Medtem ko so leto 2012 zaznamovala stalna pogajanja med Evropskim parlamentom, Svetom 
in Komisijo o direktivi Omnibus II, je bil organ EIOPA dejaven pri razvoju regulativnih določb v 
podporo ureditvi iz Solventnosti II ter nacionalnim nadzornikom in zavarovateljem pri pripravi 
na nov okvir.

Organ EIOPA je zaradi zamude pri pripravi končne direktive Omnibus II 20. decembra 2012 
objavil mnenje, v katerem je nacionalnim nadzornim organom svetoval, naj sprejmejo ukrepe 
za pripravo nekaterih pomembnih vidikov Solventnosti II.

Delo organa EIOPA je bilo leta 2012 na področju poklicnih pokojnin usmerjeno predvsem v 
dokončno oblikovanje mnenja o pregledu direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje (direktiva IORP). Mnenje je bilo 15. februarja 2012 predloženo 
Evropski komisiji. V njem je organ EIOPA poudaril pomembnost študije o kvantitativnih učinkih, 
ki je bila opravljena med 16. oktobrom 2012 in 17. decembrom 2012.

Nadzorne naloge

Organ EIOPA je leta 2012 še naprej prispeval k svetovnemu prizadevanju za izboljšanje 
kakovosti nadzornega okvira v EGP, zlasti kolegijev nadzornikov. Med letom je sklenil pogodbe 
z vsemi 91 kolegiji, ki so trenutno dejavni v Evropi, in predstavil najboljše prakse 75 kolegijev 
nadzornikov. Te izmenjave so sprožile živahne razprave o makro- in mikroekonomskih 
tveganjih, organ EIOPA pa je predstavil povzetke poročil o svoji finančni stabilnosti in prikaz 
tveganj. Zagotovil je povratne informacije 17 skupinam nadzornikov o preteklem delovanju 
njihovih kolegijev.

Organ EIOPA je s ciljem uskladiti nadzorne prakse z ureditvijo iz Solventnosti II sodeloval 
na prireditvah, namenjenih vprašanjem in odgovorom v zvezi z določenimi smernicami, 
priporočili in standardi ter vprašanji in najboljšimi praksami, zbranimi na sejah kolegijev, 
zlasti v zvezi z notranjim modelom.

Varstvo potrošnikov in finančne inovacije

Varstvo potrošnikov je v središču dela organa EIOPA, zato je visoko na njegovem prednostnem 
seznamu za področje zavarovanj in poklicnih pokojnin. Prvi niz smernic, ki jih je izdal organ 
EIOPA, je bil prav na področju varstva potrošnikov. Točneje, organ EIOPA je novembra 2012 izdal 
smernice o obravnavanju pritožb v zavarovalnicah. Te smernice določajo dosledne, učinkovite in 
uspešne nadzorne prakse ter zagotavljajo skupno, enotno in dosledno uporabo zakonodaje EU.
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Evropska komisija je oktobra 2012 začela posvetovanje o razvoju mogočega okvira za 
sanacijo in reševanje finančnih institucij, ki niso banke. Podroben odziv organa EIOPA na to 
posvetovanje je bil decembra 2012 predložen Evropski komisiji.

Zunanji odnosi

Organ EIOPA je leta 2012 okrepil vzpostavljene odnose in začel več novih regulativnih in 
nadzornih dialogov in stikov; skupno je bilo organiziranih 40 srečanj, med drugim obisk 
predsednika organa EIOPA na Kitajskem in Japonskem na visoki ravni. Začel se je izvajati 
poseben projekt z ZDA za izboljšanje medsebojnega razumevanja ureditev zavarovanja 
oziroma pozavarovanja na obeh straneh Atlantika ter krepitev sodelovanja za spodbujanje 
poslovnih priložnosti, varstva potrošnikov in učinkovitega nadzora. Rezultat tega dela je bila 
objava poročil tehničnega odbora o projektu dialoga med EU in ZDA ter dokumenta o načinu 
delovanja v prihodnje, ki vključuje podroben opis skupnih ciljev in pobud za naslednjih pet 
let. Organ je tudi dejavno sodeloval pri delu za vzpostavitev mednarodnih standardov, zlasti 
z Mednarodnim združenjem zavarovalnih nadzornikov (International Association of Insurance 
Supervisors, IAIS), in zaprosil za članstvo v Mednarodni organizaciji nadzornikov za poklicne 
pokojnine (International Organisation of Pension Supervisors, IOPS). Končana so bila pogajanja 
s Svetovno banko v zvezi z operativnim memorandumom o soglasju na področjih zavarovanj, 
pokojnin in varstva potrošnikov. S Hrvaško agencijo za nadzor finančnih storitev (Croatian 
Financial Services Supervisory Agency, CFSSA) je bil podpisan sporazum o sodelovanju, na 
podlagi katerega ji je bil podeljen status opazovalke v odboru nadzornikov organa EIOPA. 
Poleg tega je bil pripravljen osnutek analiz vrzeli kot podlaga za enakovredne prehodne 
ureditve za največ osem tretjih držav.

Organizacijski razvoj

Leta 2012 se je organu EIOPA pridružilo 35 novih sodelavcev, tako da je do konca leta imel 
91 zaposlenih, vključno z napotenimi nacionalnimi strokovnjaki. Med zaposlenimi v organu 
EIOPA je zastopanih 23 različnih narodnosti EU. 55 % zaposlenih je žensk, 45 % pa moških.

Leta 2012 je delo IT potekalo predvsem v obliki izvajanja varne in zanesljive infrastrukture, 
vključevanja dodatnih orodij za olajšanje dela uslužbencev organa EIOPA ter zagotavljanja 
kakovostnih storitev, ki zadovoljujejo dejanske poslovne potrebe. Znatni napori so bili vloženi v 
razvoj in izvajanje glavne platforme IT, ki jo organ EIOPA potrebuje za svoje operacije in storitve IT.

Za zagotovitev razpoložljivosti ključnih poslovnih funkcij kupcem, dobaviteljem in 
drugim subjektom, ki morajo imeti dostop do njih, je organ EIOPA leta 2012 začel projekt 
neprekinjenega poslovanja. Poslovni cilj tega projekta je zagotoviti neprekinjenost storitev, 
če pride do prekinitve „utečenega poslovanja“.

Poleg tega je organ EIOPA izvedel več študij in pripravil poročila o različnih pomembnih 
tematskih področjih. Pisal je Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji ter izrazil zaskrbljenost 
zaradi pomanjkanja določb o pooblastitvi organa EIOPA za izdajo začasnih prepovedi v zvezi 
s proizvodi/storitvami.

Organ EIOPA je 4. decembra 2012 v Frankfurtu organiziral svoj drugi Dan potrošniške strategije, 
ki se ga je udeležilo približno 200 ljudi.

Oblikovanje skupne kulture nadzora

Organ EIOPA je leta 2012 še naprej krepil skupno kulturo nadzora v Evropski uniji s tehničnim 
usposabljanjem, pri čemer je bil velik poudarek na razvijanju skupnih veščin in pristopov 
nadzora.

Tematska področja, vključena v usposabljanja, odražajo delo organa EIOPA, pri čemer je 
Solventnost II eno glavnih gonil, sledijo ji finančna stabilnost, poklicne pokojnine, varstvo 
potrošnikov in usklajevanje nadzornih praks.

Finančna stabilnost

Delo organa EIOPA v zvezi s finančno stabilnostjo je bilo leta 2012 še naprej usmerjeno v 
zgodnje prepoznavanje negativnih gibanj, morebitnih tveganj in ranljivosti za sektor 
zavarovanj in poklicnih pokojnin, ki izhajajo iz mikro- in makroekonomskih dogajanj.

Organ EIOPA je poleg spremljanja tržnih razmer izvajal tudi redne ocene finančne stabilnosti v 
obliki četrtletnih prikazov tveganj in polletnih poročil o finančni stabilnosti. Leta 2012 je proučil 
tudi številna posebna vprašanja v zvezi s finančno stabilnostjo, vključno s pomembnostjo 
zavarovanja v bančnem sistemu v senci, zamenjavami likvidnosti zavarovateljev in 
alternativnimi tehnikami prenosa tveganj v zavarovalništvu.

Preprečevanje, obvladovanje in reševanje krize

Odbor nadzornikov organa EIOPA je na začetku leta 2012 soglašal s skupnim pristopom k 
obravnavanju finančne krize. To je v bistvu pomenilo, da je organ EIOPA sprejel usklajen 
pristop, ki ga morajo upoštevati člani organa EIOPA pri ocenjevanju vpliva krize na naslednjih 
področjih: spremljanje izpostavljenosti zavarovalnega sektorja državnim in bančnim 
tveganjem; likvidnost in razvoj denarnih tokov v zavarovalnem sektorju; povezava med 
zavarovalnim in bančnim sektorjem, na primer prek zamenjave likvidnosti in dejavnosti 
začasne prodaje, ter načrti zavarovalnic o ravnanju v izrednih razmerah za obvladovanje 
pomembnih sprememb vrednosti finančnih sredstev.
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