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Revizori EU-a ispituju nadzorno tijelo za tržište osiguranja 
Europski revizorski sud provodi reviziju nadzornog tijela za tržište osiguranja EIOPA (Europsko 
nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje). Revizori će se usredotočiti na dva 
ključna područja aktivnosti nadzornog tijela EIOPA: nadzor nad tržištem osiguranja, s posebnim 
naglaskom na poduzete mjere za promicanje usklađenosti nadzora, i testiranje otpornosti na stres u 
okviru jednog od ciljeva tog tijela, odnosno jamčenja financijske stabilnosti. 

EIOPA je jedno od tri europska nadzorna tijela koja su osnovana uslijed financijske krize iz 2008. godine. 
Glavni su ciljevi tog tijela zajamčiti djelotvorno i postojano uređenje i nadzor tržišta osiguranja i mirovina 
diljem EU-a, pružiti bolju zaštitu potrošačima, otkloniti sistemske rizike, vratiti povjerenje u financijski 
sustav i pojačati nadzor prekograničnih grupa. 

„Vrijednost imovine na tržištu osiguranja u EU-u iznosi 11 bilijuna eura, dok vrijednost imovine 
osiguravatelja u nekim državama članicama EU-a iznosi mnogo više od 100 % BDP-a tih država članica. 
Ključno je da EIOPA djelotvorno provodi nadzor kako bi zaštitila interese potrošača i zajamčila njihovo 
povjerenje u tržište osiguranja”, izjavio je Rimantas Šadžius, član Europskog revizorskog suda zadužen 
za ovo izvješće. 

Revizija će se sastojati od stručne analize u području testiranja otpornosti na stres, kao i od provođenja 
upitnika među nacionalnim tijelima i društvima za osiguranje te posjeta udruženjima osiguravatelja i 
drugim dionicima. 

Revizija nadzornog tijela EIOPA jedan je od prioritetnih zadataka predviđenih godišnjim programom rada 
Suda za 2018. godinu te se očekuje da će izvješće biti objavljeno do kraja 2018. godine. 

Napomene za urednike 
EIOPA je započela s radom 2011. godine zamijenivši dotadašnji Odbor europskih nadzornih tijela za 
osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Riječ je o neovisnom savjetodavnom tijelu Komisije, 
Parlamenta i Vijeća Europske unije. EIOPA je jedna od agencija EU-a zadužena za obavljanje posebnih 
pravnih, tehničkih i znanstvenih zadaća te za pružanje utemeljenih savjeta kojima doprinosi oblikovanju 
politika i zakona koji se zasnivaju na provjerenim informacijama, kako na razini EU-a, tako i na 
nacionalnoj razini. Područja u kojima EIOPA djeluje obuhvaćaju društva za osiguranje, društva za 
reosiguranje, financijske konglomerate, institucije za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednike za 
osiguranje. 

 
 


