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Az uniós számvevők megvizsgálják a biztosítási piacok 
felügyeleti hatóságát 
Az Európai Számvevőszék egyik soron következő ellenőrzése a biztosítási piacok uniós felügyeleti 
hatóságára, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságra (EIOPA) fog irányulni. A 
számvevők az EIOPA két fő tevékenységére fognak összpontosítani: a biztosítási piac 
felügyeletére (elsősorban a felügyeleti konvergencia megerősítése érdekében tett 
intézkedésekre) és az EIOPA által a pénzügyi stabilitás biztosítására irányuló célkitűzése 
keretében végzett stressztesztelésre. 

Az EIOPA a 2008-as pénzügyi válság nyomán létrehozott három európai felügyeleti hatóság egyike. 
Fő célja az eredményes és egységes szintű szabályozás és felügyelet biztosítása a különböző uniós 
biztosítási és nyugdíjpiacok számára, a fogyasztóvédelem javítása, a rendszerszintű kockázatok 
elleni küzdelem, a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom helyreállítása és a nemzetközi csoportok 
felügyeletének megerősítése. 

„Az uniós biztosítási piac mintegy 11 billió eurónyi eszközzel rendelkezik, és egyes tagállamokban a 
biztosítók teljes eszközállománya jócskán meghaladja az ország GDP-jét. Az EIOPA általi 
eredményes felügyelet elengedhetetlen a fogyasztók érdekeinek védelméhez és a biztosítási piacba 
vetett bizalmuk megőrzéséhez” – nyilatkozta Rimantas Šadžius, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. 

Az ellenőrzés során elvégzik a stressztesztelés szakértői elemzését, felméréseket végeznek a 
tagállami hatóságok és a biztosítótársaságok körében, és interjúkat készítenek a 
biztosítóegyesületekkel és más érdekeltekkel. 

Az EIOPA ellenőrzése kiemelt feladatot jelent a 2018-as éves ellenőrzési munkaprogramban, és a 
jelentés várhatóan még 2018-ban megjelenik majd. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-Felügyeletek Bizottságát felváltó EIOPA 2011-ben 
kezdte meg működését a Bizottság, a Parlament és az Európai Unió Tanácsa független tanácsadó 
testületeként. Az EIOPA a szakirányú jogi, technikai vagy tudományos feladatokat ellátó uniós 
ügynökségek közé tartozik, amelyek tényeken alapuló tanácsadást biztosítanak a megalapozott 
uniós és tagállami szintű szakpolitikai döntéshozatalhoz és jogalkotáshoz. Az ügynökség a  
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biztosítótársaságok, viszontbiztosítók, pénzügyi konglomerátumok, foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények és biztosításközvetítők felügyelete terén fejti ki tevékenységét. 

 

 


