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UVOD 

1. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (u 

daljnjem tekstu: Nadzorno tijelo ili EIOPA) sa sjedištem u Frankfurtu osnovano 

je Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1. Zadaća je 

Nadzornog tijela pridonijeti uspostavi kvalitetnih zajedničkih regulatornih i 

nadzornih standarda i praksi, pridonijeti dosljednoj primjeni pravno obvezujućih 

akata Unije, poticati i omogućavati delegiranje zadaća i odgovornosti između 

nadležnih tijela, pratiti i procjenjivati tržišna kretanja u području svoje 

nadležnosti te podupirati zaštitu osiguranika, sudionika i korisnika sustava 

mirovinskog osiguranja2

INFORMACIJE NA KOJIMA SE TEMELJI JAMSTVENA IZJAVA 

. Nadzorno tijelo osnovano je 1. siječnja 2011. 

2. Revizijski pristup Suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, izravno 

ispitivanje transakcija i procjenu ključnih kontrola nadzornih i kontrolnih sustava 

Nadzornog tijela. Tome se (po potrebi) pridodaju i dokazi prikupljeni radom 

ostalih revizora i analizom jamstava uprave.  

JAMSTVENA IZJAVA 

3. U skladu s odredbama članka 287. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije (UFEU), Sud je proveo reviziju: 

(a) godišnje računovodstvene dokumentacije Nadzornog tijela, koja se sastoji 

od financijskih izvještaja3 i izvješća o izvršenju proračuna4

                                            
1 SL L 331, 15.12.2010., str. 48. 

 za financijsku 

godinu koja je završila 31. prosinca 2013., te 

2 Prilog II. ukratko prikazuje nadležnosti i djelovanje Nadzornog tijela. Priložen je 
kao izvor informacija. 

3 Oni obuhvaćaju bilancu i izvještaj o poslovnom rezultatu, tablicu novčanog toka, 
izvještaj o promjenama u neto imovini te kratki prikaz važnih računovodstvenih 
politika, kao i druga pojašnjenja. 
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(b) zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s tom računovodstvenom 

dokumentacijom. 

Odgovornost uprave 

4. Uprava je odgovorna za pripremu i pošteno prikazivanje godišnje 

računovodstvene dokumentacije Nadzornog tijela te za zakonitost i pravilnost 

povezanih transakcija5

(a) Odgovornosti uprave u vezi s godišnjom računovodstvenom 

dokumentacijom Nadzornog tijela uključuju izradu, provedbu i održavanje 

sustava unutarnje kontrole koji je važan za pripremu i pošteno prikazivanje 

financijskih izvještaja u kojima nema značajnog pogrešnog prikazivanja 

zbog prijevare ili pogreške; odabir i primjenu prikladnih računovodstvenih 

politika na temelju računovodstvenih pravila koja je usvojio Komisijin 

računovodstveni službenik

. 

6

(b) Odgovornosti uprave u vezi sa zakonitošću i pravilnošću povezanih 

transakcija te usklađenošću s načelom dobrog financijskog upravljanja 

; te razumne računovodstvene procjene u 

danim okolnostima. Direktor odobrava godišnju računovodstvenu 

dokumentaciju Nadzornog tijela nakon što ju je računovodstveni službenik 

Nadzornog tijela pripremio na temelju dostupnih informacija i sastavio 

bilješku kao prilog računovodstvenoj dokumentaciji u kojoj između ostalog 

izjavljuje da ima razumno jamstvo da ona predstavlja istinit i pošten prikaz 

financijskog stanja Nadzornog tijela u svim značajnim aspektima. 

                                                                                                                               
4 Ona obuhvaćaju izvještaj o realizaciji proračuna i prilog izvještaju o realizaciji 

proračuna. 

5 Članci 39. i 50. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 (SL L 328, 
7.12.2013., str. 42.). 

6 Računovodstvena pravila koja je usvojio Komisijin računovodstveni službenik 
proizlaze iz međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS) 
koje je izdala Međunarodna federacija računovođa, odnosno iz međunarodnih 
računovodstvenih standarda (IAS) / međunarodnih standarda financijskog 
izvještavanja (IFRS) koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene 
standarde. 
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uključuju izradu, provedbu i održavanje djelotvornog i učinkovitog sustava 

unutarnje kontrole koji obuhvaća primjereni nadzor i prikladne mjere za 

sprječavanje nepravilnosti i prijevara te, po potrebi, pravne postupke za 

povrat pogrešno isplaćenih ili korištenih sredstava.  

Odgovornost revizora 

5. Sud je odgovoran da na temelju svojih revizija Europskom parlamentu i 

Vijeću7

6. Revizija uključuje postupke kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima 

i iskazima u računovodstvenoj dokumentaciji te o zakonitosti i pravilnosti 

povezanih transakcija. Odabir postupaka ovisi o prosudbi revizora koja se 

temelji na procjeni rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja u 

računovodstvenoj dokumentaciji i od značajne neusklađenosti povezanih 

transakcija s uvjetima iz pravnog okvira Europske unije do koje je došlo zbog 

prijevare ili pogreške. Pri procjeni tih rizika revizor uzima u obzir postupke 

unutarnje kontrole koji su važni za pripremu i pošteno prikazivanje 

računovodstvene dokumentacije, kao i nadzorne i kontrolne sustave koji su 

uspostavljeni kako bi osigurali zakonitost i pravilnost povezanih transakcija te 

zatim izrađuje odgovarajuće revizijske postupke u danim okolnostima. Revizija 

uključuje i evaluaciju primjerenosti računovodstvenih politika, osnovanosti 

 osigura jamstvenu izjavu o pouzdanosti godišnje računovodstvene 

dokumentacije te o zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Sud provodi 

reviziju u skladu s međunarodnim revizijskim standardima i etičkim kodeksom 

IFAC-a te međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija 

INTOSAI-ja. Prema tim standardima, Sud je dužan isplanirati i provesti reviziju 

tako da osigura razumno jamstvo o tome ima li u godišnjoj računovodstvenoj 

dokumentaciji Nadzornog tijela značajnog pogrešnog prikazivanja i jesu li 

povezane transakcije zakonite i pravilne. 

                                            
7 Članak 107. Uredbe (EU) br. 1271/2013. 
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računovodstvenih procjena te sveukupnog prikaza računovodstvene 

dokumentacije. 

7. Sud tako prikupljene revizijske dokaze smatra dostatnima i prikladnima da 

budu temelj jamstvene izjave.  

Mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije 

8. Prema mišljenju Suda, godišnja računovodstvena dokumentacija 

Nadzornog tijela u svim značajnim aspektima pošteno prikazuje financijsko 

stanje Nadzornog tijela na dan 31. prosinca 2013. te rezultate poslovanja i 

novčane tokove za tu dovršenu godinu, u skladu s odredbama Financijske 

uredbe i računovodstvenim pravilima koja je usvojio Komisijin računovodstveni 

službenik. 

Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s 
računovodstvenom dokumentacijom 

9. Prema mišljenju Suda, transakcije povezane s godišnjom 

računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila zaključno s 

31. prosincem 2013. zakonite su i pravilne u svim značajnim aspektima.  

10. Primjedbe u nastavku ne dovode u pitanje mišljenje Suda. 

PRIMJEDBE O UNUTARNJIM KONTROLAMA 

11. U ožujku 2013. godine upravljački odbor usvojio je 16 standarda Nadzornog 

tijela koji se odnose na unutarnje kontrole. Na kraju godine, njihova provedba 

bila je još u tijeku na temelju jasnog akcijskog plana dogovorenog s 

Komisijinom Službom za unutarnju reviziju. 

12. Pravne obveze nisu u svim slučajevima odobravali dužnosnici s prikladnim 

ovlaštenjem te im nije u svim slučajevima prethodila prikladno odobrena 

proračunska obveza. To ukazuje na potrebu poboljšanja definicije i 

usklađenosti s financijskim tokovima u skladu s Financijskom uredbom. 
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13. Ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava iznosila je 95 %. Međutim, 

iznos prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava dodatno se povećao u 

odnosu na prethodne godine te je iznosio visokih 5,2 milijuna eura (28 %), 

osobito za glavu II. gdje je iznosio 1,0 milijuna eura (30 %) i glavu III. gdje je 

iznosio 3,7 milijuna eura (85 %). Do toga je uvelike došlo zbog posebnih 

ugovora ukupne vrijednosti od 3 milijuna eura koji su sklopljeni krajem godine, 

osobito za razvoj i održavanje europske baze podataka (2,6 milijuna eura) i 

druge informatičke usluge koje se trebaju pružiti tijekom 2014. godine. Iako su 

povezane obveze zakonite i pravilne te su niske stope storniranja za prijenose 

iz 2012. godine potvrdile da se radi o utemeljenim procjenama, razina 

korištenja odobrenih sredstava za 2013. godinu za pokrivanje aktivnosti u 

2014. godini nije u skladu s proračunskim načelom jedne godine. 

PRIMJEDBE O PRORAČUNSKOM UPRAVLJANJU 

PRAĆENJE PODUZETIH MJERA U VEZI S PRIMJEDBAMA IZ PRIJAŠNJIH 
GODINA 

14. Pregled poduzetih korektivnih mjera kao odgovor na primjedbe Suda iz 

prošlih godina nalazi se u 

 

prilogu I. 

 

IV. sudsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda gospodin 

Milan Martin CVIKL, usvojilo je ovo izvješće na sastanku održanom u 

Luxembourgu 8. srpnja 2014. 

   Za Revizorski sud 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsjednik 
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Praćenje poduzetih mjera u vezi s primjedbama iz prijašnjih godina  

PRILOG I. 

Godina Primjedba Suda Faza korektivne mjere 

(Dovršeno / U tijeku / Predstoji / —) 

2011. 

Proračun Nadzornog tijela za financijsku godinu 2011. iznosio 
je 10,7 milijuna eura. U skladu s člankom 62. stavkom 1. 
Uredbe o osnivanju, 55 % proračuna za 2011. godinu 
financira se doprinosima država članica i država članica 
EFTA-e, dok se 45 % financira iz proračuna Unije. Na kraju 
2011. godine, Nadzorno tijelo zabilježilo je pozitivan 
proračunski rezultat u iznosu od 2,8 milijuna eura. U skladu s 
Financijskom uredbom Nadzornog tijela, ukupna je svota 
zatim uknjižena u računovodstvenu dokumentaciju kao 
obveza prema Europskoj komisiji. 

Dovršeno 

2011. 

Revidirani postupci nabave nisu u potpunosti bili u skladu s 
odredbama opće Financijske uredbe. Za pet kupovina 
informatičke opreme (u ukupnoj vrijednosti od 160 117 eura) 
primijenjeni kriteriji dodjeljivanja ugovora nisu bili određeni 
unaprijed te nisu bili potpisani pisani ugovori. U jednom 
drugom slučaju u vezi s uslugama zapošljavanja (u vrijednosti 
od 55 000 eura), kriteriji dodjeljivanja ugovora primijenjeni su 
pogrešno. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati da su svi novi 
ugovori dodijeljeni potpuno u skladu s pravilima EU-a u vezi s 
nabavom. 

 

 

Dovršeno 
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Godina Primjedba Suda 
Faza korektivne mjere 

(Dovršeno / U tijeku / Predstoji / —) 

2011. 

Nadzorno tijelo treba poboljšati transparentnost postupaka 
zapošljavanja: bodovni pragovi za pristupanje pismenim 
ispitima i razgovorima ili za uključivanje na popis prikladnih 
kandidata, kao i pitanja za pismene i usmene ispite, nisu 
utvrđeni prije razmatranja prijava, te odbor za imenovanja nije 
donio odluku o imenovanju selekcijskih odbora. 

Dovršeno 

2012. 

Nadzorno tijelo poboljšalo je svoje postupke nabave kako bi u 
potpunosti bilo u skladu s pravilima EU-a u vezi s nabavom. 
No, jedan ugovor u vezi s izradom baze financijskih podataka 
podijeljen je u četiri dijela, svaki u vrijednosti od 60 000 eura, 
pri čemu su svi dijelovi izravno dodijeljeni dvama poduzećima. 
S obzirom na ukupnu vrijednost usluga koje su se trebale 
nabaviti za isti projekt (u vrijednosti od 240 000 eura), trebao 
se primjenjivati otvoreni ili ograničeni postupak te su stoga 
povezane obveze i isplate nepravilne. 

— 

2012. 
Fizička provjera imovine izvršena je u svibnju i lipnju 
2012. godine, ali nije sastavljeno izvješće o fizičkoj provjeri. 
Nadzorno tijelo nije usvojilo nikakve postupke ili smjernice o 
fizičkim provjerama materijalne imovine. 

Dovršeno 

2012. 

Razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 
2013. godinu za glavu III. (operativni rashodi) bila je jako 
visoka i iznosila 79 % ukupnih odobrenih sredstava. Do toga 
je uvelike došlo zbog složenosti i dugog trajanja jednog 
postupka nabave za potrebe IT-a za koji je, kako je i 
planirano, u prosincu 2012. godine potpisan ugovor u 
vrijednosti od 2,2 milijuna eura. 

Predstoji 
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PRILOG II. 

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko 
osiguranje (Frankfurt na Majni) 

Nadležnosti i djelovanje 

Područja nadležnosti 
Europske unije 
sukladno Ugovoru  

(članci 26., 114., 290. i 
291. Ugovora o 
funkcioniranju Europske 
unije) 

– Uspostaviti ili osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta u skladu s odgovarajućim 
odredbama Ugovora.  

– Pripremati nacrte tehničkih standarda kao pripremu za nezakonodavne akte za opću 
primjenu kako bi se nadopunili ili izmijenili neki netemeljni dijelovi zakonodavnih 
akata ili ako postoji potreba za ujednačenim uvjetima za provedbu pravno 
obvezujućih akata Unije. 

Nadležnosti Nadzornog 
tijela  

(Uredba (EU) 
br. 1094/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća o 
osnivanju Nadzornog 
tijela, članak 1. stavak 6. i 
članak 8. o zadaćama i 
ovlastima) 

 

Ciljevi 

Zaštita javnih interesa dajući doprinos kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj 
stabilnosti i učinkovitosti financijskog sustava za gospodarstvo Unije, njezine građane i 
poduzeća.  

Zadaće 

– Doprinositi uspostavi visokokvalitetnih zajedničkih regulatornih i nadzornih 
standarda i praksi 

– doprinositi dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticanje i 
omogućavanje delegiranja zadaća i odgovornosti između nadležnih tijela 

– blisko surađivati s Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB) 

– organizirati i provoditi analize stručnih pregleda nadležnih tijela  

– u okviru svoje nadležnosti pratiti i procjenjivati tržišna kretanja 

– provoditi ekonomske analize tržišta radi obavješćivanja o ispunjavanju funkcija 
Nadzornog tijela 

– podupirati zaštitu osiguranika, sudionika i korisnika sustava mirovinskog osiguranja 

– doprinositi dosljednom i usklađenom djelovanju kolegija nadzornih tijela, praćenju, 
procjenjivanju i mjerenju sistemskog rizika, razvoju i usklađivanju planova za 
oporavak i sanaciju, osiguranjem visoke razine zaštite osiguranicima, korisnicima i u 
cijeloj Uniji 

– ispunjavati sve ostale posebne zadaće predviđene ovom Uredbom ili drugim 
zakonodavnim aktima 

– na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati informacije u vezi s 
područjem svojega djelovanja 

– od Odbora europskih nadzornih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko 
osiguranje prema potrebi preuzimati sve postojeće i tekuće zadaće. 

Upravljanje  

(Uredba (EU) 
br. 1094/2010 o osnivanju 
Nadzornog tijela: 
članci 40. do 44.: odbor 
nadzornika;  
članci 45. do 47.: 
upravljački odbor; 
članci 48. do 50. 
predsjednik; članci 51. 
do 53.: izvršni direktor) 

Odbor nadzornika 

Sastav 

Predsjednik (bez prava glasa), voditelj nacionalnog javnog tijela nadležnog za nadzor 
financijskih institucija u svakoj državi članici (jedan član s pravom glasa za svaku državu 
članicu), po jedan predstavnik Komisije (bez prava glasa), Europskog odbora za 
sistemske rizike (bez prava glasa), Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, 
Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (oba bez prava glasa); 
može se odobriti pristup promatračima te na sastancima može sudjelovati i izvršni 
direktor (bez prava glasa).  

Zadaće 

Glavno tijelo za donošenje odluka Nadzornog tijela. 
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Upravljački odbor 

Sastav 

Predsjednik Nadzornog tijela (s pravom glasa), šest članova odbora nadzornika (s 
pravom glasa). Na sastancima upravljačkog odbora sudjeluje predstavnik Europske 
komisije koji ima pravo glasa u vezi s proračunskim pitanjima. Na sastancima 
upravljačkog odbora sudjeluje i izvršni direktor bez prava glasa. 

Zadaće 

Upravljački odbor osigurava da Nadzorno tijelo izvršava svoju misiju i obavlja zadaće 
koje su mu dodijeljene u skladu s Uredbom br. 1094/2010.  

Predsjednik Nadzornog tijela 

Zastupa Nadzorno tijelo, priprema rad odbora nadzornika te predsjeda sastancima 
odbora nadzornika i upravljačkog odbora. 

Izvršni ravnatelj Nadzornog tijela 

Nadležan je za upravljanje Nadzornim tijelom, za provedbu godišnjeg programa rada i za 
izvršenje proračuna; priprema rad upravljačkog odbora, proračun, program rada. 

Odbor za nadzor kvalitete 

Sastav 

Zamjenik predsjednika Nadzornog tijela i dva člana upravljačkog odbora. Izvršni direktor 
sudjeluje kao promatrač.  

Zadaće 

Nadgledanje i procjena odgovarajuće provedbe unutarnjih postupaka i odluka. 

Vanjska revizija 

Europski revizorski sud. 

Unutarnja revizija 

Služba Europske komisije za unutarnju reviziju. 

Tijelo zaduženo za davanje razrješnice 

Europski parlament na preporuku Vijeća. 

Sredstva stavljena na 
raspolaganje 
Nadzornom tijelu u 
2013. (2012.) 

Završni proračun 

Odobrena sredstva završnog proračuna: 18 767 470 (15 655 000) eura  

Plan radnih mjesta: 

Statutarno osoblje: 80 (69) mjesta odobreno u planu radnih mjesta, od kojih je 
popunjeno: 80 (69) 

Plan radnih mjesta realiziran 100 % (100 %)  

Radna mjesta ugovornih zaposlenika: 22 (12) planiranih u proračunu, od kojih je 
popunjeno 19 (14)  

Ustupljeni nacionalni stručnjaci: 12 (8) radnih mjesta planiranih u proračunu, od kojih je 
popunjeno: 11 (8) 

Ukupno: 110 (91) članova osoblja  

Proizvodi i usluge u 
2013. 

Regulatorne zadaće 

– Četiri javna savjetovanja u vezi s djelovanjem Nadzornog tijela u području 
osiguranja. 

– Objava četiriju dokumenata sa smjernicama u vezi s djelovanjem Nadzornog 
tijela u području osiguranja. 

– Odobravanje provedbenog tehničkog standarda u vezi s djelovanjem 
Nadzornog tijela u području strukovnog mirovinskog osiguranja. 

– Dokument za raspravu o dugoročnim ulaganjima. 

– Izvješće Komisiji o dugoročnim ulaganjima. 
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– Kvantitativna studija utjecaja u području strukovnog mirovinskog osiguranja. 

– Izvješće o informacijama za sudionike strukovnog mirovinskog osiguranja. 

– Dokument za raspravu o području osobnih mirovina. 

– Objava registra institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i baze podataka 
mirovinskih osiguranja i proizvoda.  

– Odabir dviju skupina dionika za osiguranje i reosiguranje te strukovno 
mirovinsko osiguranje. 

– Izvješća o čuvanju poslovne tajne i analizi razlika u Australiji, Čileu, Kini, Hong 
Kongu, Izraelu, Meksiku, Singapuru i Južnoafričkoj Republici. 

– Memorandum o razumijevanju koji su sklopili Nadzorno tijelo i Svjetska banka.  

Nadzorne zadaće 

– Sudjelovanje 82 skupine na sastancima i/ili telefonskim konferencijama kolegija 
nadzornika. 

– Sudjelovanje u četiri zajedničke terenske inspekcije.  

– Prikupljanje i širenje praktičnih rješenja i primjera u trima područjima 
(mehanizmi koordinacije, plan rada kolegija, ugovori o povjerljivosti i procesi 
povezani s povjerljivosti). 

– Organizirana su dva događanja za nadzornike skupina. 

– Širenje informacija o mehanizmu za pristup procjeni rizika na razini skupine.  

– Distribucija akcijskog plana za kolegije za razdoblje od 2014. do 2015. godine. 

– Srednjoročno izvješće i izvješće na kraju godine o djelovanju kolegija i 
postignućima iz akcijskog plana za 2012. godinu. 

– Nadzornicima skupina dostavljen je sažetak pripremnih smjernica u kojima se 
navode smjernice o kojima kolegiji trebaju raspraviti i za koje trebaju izvršiti 
procjenu. 

– Stalno ažuriranje popisa Helsinki Plus u vezi s dijelom internetskih stranica 
Nadzornog tijela kojemu je ograničen pristup te objava sažetka o javno 
dostupnom dijelu internetskih stranica Nadzornog tijela. 

– Organizacija šest sastanaka (posjeta) osoblja Nadzornog tijela koje je 
zaduženo za nadgledanje i nadzornih tijela uključenih u nadzor skupina, ili u 
ulozi nadzornika skupine ili nadzornika domaćina, i to u različitim zemljama. 

Zaštita potrošača i financijske inovacije 

– Smjernice za posrednike u osiguranju u vezi s rješavanjem pritužbi. 

– Izvješće o najboljim primjerima iz prakse posrednika u osiguranju u vezi s 
rješavanjem pritužbi. 

– Izvješće o potrošačkim trendovima. 

– Izmijenjeno izvješće o metodologijama za prikupljanje, analizu i izvješćivanje o 
potrošačkim trendovima. 

– Izvješće o dobrim primjerima iz prakse nadzora u vezi sa znanjem i 
sposobnostima koji su obvezni za prodavače proizvoda osiguranja (uključujući 
i javna savjetovanja). 

– Mišljenje o osiguranju za zaštitu plaćanja. 

– Osnovne informacije o osiguranju za zaštitu plaćanja. 

– Mišljenje o mehanizmima za zaštitu korisnika u vezi s ugovorima za životno 
osiguranje. 

– Dokument za savjetovanje o nacrtu izvješća o dobrim primjerima iz prakse s 
internetskih stranica za usporedbu ponude potrošačima. 

– Dokument za raspravu o mogućem jedinstvenom tržištu EU-a za proizvode u 
vezi s osobnom mirovinom (nadzor i zaštita potrošača). 

Zajednička kultura nadzora 

– Tri međusektorska seminara. 
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– Sedamnaest seminara za nacionalna nadležna tijela. 

– Dovršena tri stručna pregleda, pokrenuta dva nova stručna pregleda, pokrenut 
postupak daljnjeg praćenja u vezi s jednim stručnim pregledom te poboljšan 
proces primjene metodologije za provedbu stručnih pregleda. 

Financijska stabilnost 

– Dva polugodišnja izvješća o financijskoj stabilnosti. 

– Priprema za ispitivanje otpornosti na stres u cijeloj Europi za sektor osiguranja 
(ispitivanje odgođeno zbog procjene dugoročnog jamstva). 

– Izrada tromjesečnih prikaza rizika. 

– Dovršetak procjene dugoročnog jamstva i dostavljanje izvješća strankama koje 
sudjeluju u trijalogu. 

– Objava izmijenjenih godišnjih statističkih podataka o osiguranju. 

Upravljanje kriznim situacijama 

– Dovršetak sveobuhvatnog okvira za donošenje odluka kojim se detaljno 
određuju postupci koje će Nadzorno tijelo pratiti u postupku prihvaćanja 
izvješća o svojim obvezama u prevenciji i upravljanju kriznim situacijama.  

– Kraj mandata projektne skupine za upravljanje kriznim situacijama i 
raspuštanje projektne skupine. 

– Usuglašavanje mišljenja Nadzornog tijela o nadzornom odgovoru na produljeno 
razdoblje niskih kamatnih stopa. 

– Detaljan doprinos raspravama Odbora za financijsku stabilnost u vezi s 
oporavkom i sanacijom nebankarskih financijskih institucija. 

– Objava izvješća o ispitivanju sprječavanja i upravljanja kriznim situacijama i 
pripravnosti nacionalnih nadzornih tijela na sanaciju. 

Vanjski odnosi 

– Deset sastanaka skupine zainteresiranih strana za osiguranje i reosiguranje 
(IRSG) i skupine zainteresiranih strana za strukovno mirovinsko osiguranje 
(OPSG), uključujući i zajednički sastanak s odborom nadzornika, dvanaest 
službenih mišljenja i povratnih izjava u vezi s javnim dokumentima, šest 
samoinicijativnih objava dokumenata i tri odgovora na neformalna 
savjetovanja. 

– Otprilike dvadeset regulatornih i nadzornih razgovora s nadzornicima i 
udruženjima nadzornika iz zemalja koje nisu članice EU-a: iz Australije i Azije, 
Latinske i Sjeverne Amerike, Južnoafričke Republike, Islanda i Švicarske. 
Aktivno sudjelovanje i doprinos tehničkom i izvršnom odboru Međunarodnog 
udruženja osiguravateljnih nadzornih tijela (IAIS) , odboru za financijsku 
stabilnost, pododboru za solventnost i aktuarsku praksu, određivanje općih 
stopa obveznog držanja kapitala u vezi s osiguranjem (projektna skupina za 
terenska ispitivanja / projektna skupina za veću apsorpciju gubitaka) te 
godišnja konferencija IAIS-a. 

– Projekt dijaloga EU-a i SAD-a: redoviti sastanci upravljačkih odbora, napredak 
u radu tehničkih odbora u odnosu na plan i javno događanje u Washingtonu. 

– Istovjetnost: Analiza razlika sustava (re)osiguranja u Australiji, Čileu, Kini, Hong 
Kongu, Izraelu, Meksiku, Singapuru i Južnoafričkoj Republici, uključujući punu 
procjenu poslovne tajne kao osnove za odluku EK-a o prijelazu s prethodnih 
mjera u vezi s istovjetnosti. Pokretanje procjene poslovne tajnosti u deset 
zemalja u središnjoj i istočnoj Europi. Multilateralni memorandum o 
razumijevanju u vezi sa suradnjom u području nadzora koji su sklopili članovi 
Nadzornog tijela i monetarnog tijela Bermuda.  

– Operativni memorandum o razumijevanju koji su sklopili Nadzorno tijelo i 
Svjetska banka. 

Konferencije / ostala javna događanja u 2013. 

– Šest konferencija i događanja („Konferencija o globalnom nadzoru osiguranja”), 
rezultati „Kvantitativne studije utjecaja u vezi s mirovinama”, javna događanja 
u vezi s osobnim mirovinama i potporom pokrovitelja, godišnja konferencija 
Nadzornog tijela i treći Dan zaštite potrošača). 
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Izvor: Prilog je dostavilo Nadzorno tijelo. 

 



 Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) 
   

 
Odgovor EIOPA-e 

 
 

ODGOVOR NADZORNOG TIJELA 
 

 
11. EIOPA prihvaća i dijeli zabrinutosti koje je iznio Sud. Međutim postoji zdrava poslovna logika koja 

podupire obje odluke za pokretanje javne nabave, u četiri odvojena natječaja, kako bi se 

produbilo naše saznanje o načinu osmišljavanja sustava, smanjivanju rizika dobave pogrešnih 

usluga i proizvoda te osiguravanju dovoljne konkurencije u osnovnoj fazi postupka, tj. glavnoj 

nabavi.  

 

EIOPA-inu čvrstu namjeru da bude usklađena i unaprijedi vlastite postupke dokazuju sljedeće 

činjenice: Evaluacijski su odbori osnovani za svaki postupak, čak i kada nisu bili potrebni; EIOPA-

in je cilj bio pronaći različite izvođače za različita područja kako bi se pripremili za nadolazeće 

postupke, a što je dokumentirano činjenicom da je za svaki postupak na natječaj pozvano više od 

potrebnog broja tvrtki. Do udvostručivanja izvođača došlo je zbog ograničenog broja zaprimljenih 

ponuda. EIOPA je željela omogućiti djelotvorno tržišno natjecanje te kako bi izbjegla da jedan 

dobavljač stigne sa 'skrojenim' rješenjem, što bi de facto u glavnoj nabavi dovelo do toga da ista 

tvrtka bude jedini odgovarajući kandidat, EIOPA je odlučila voditi četiri zasebna natječaja. 

 

12. EIOPA je primila na znanje nalaz Suda. U 2012. godini prioritet je bio očuvanje same imovine 

nadzornog tijela umjesto primjene temeljnih postupaka i dokumentiranja postupka verifikacije. 

EIOPA je u međuvremenu primijenila korektivne mjere. Održana je obuka za nove financijske 

aktere kako bi se usavršili imovinski postupci. EIOPA je također usvojila i smjernice kojima se 

dokumentira imovinski postupak. Primjena ovih postupaka je u tijeku.  

 

13. EIOPA je primila na znanje nalaz Suda. U slučaju prijenosa povezanih s informacijskom 

tehnologijom, oni se mogu pripisati početnoj fazi nadzornog tijela nakon prvotnog usvajanja 

strategije o informacijskoj tehnologiji krajem 2011. te primjene plana njezine strategije početkom 

2012. godine. Nakon dovršetka početne faze, troškovi za informacijsku tehnologiju bit će 

ravnomjernije raspoređeni u fiskalnoj godini što će znatno smanjiti rizik prijenosa. 
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