
SL 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – uradni govorec T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 11. decembra 2017 

 
 

Revizorji EU bodo preučili nadzornika zavarovalniškega 
trga 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo Evropskega organa za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (EIOPA), ki nadzira zavarovalniški trg. Revizorji se bodo osredotočili na dve ključni 
področji dejavnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, in sicer nadzor 
zavarovalniškega trga, zlasti dejavnosti za nadzorno konvergenco, ter izvajanje stresnih testov v 
okviru cilja zagotavljanja finančne stabilnosti. 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je eden od treh evropskih nadzorniških 
organov, ki so bili ustanovljeni zaradi finančne krize leta 2008. Njegovi glavni cilji so zagotavljanje 
uspešne in stalne ravni regulacije in nadzora zavarovalniških in pokojninskih trgov po EU, boljša 
zaščita potrošnikov, boj proti sistemskim tveganjem, ponovna uveljavitev zaupanja v finančni 
sistem ter okrepitev nadzora nad čezmejnimi skupinami. 

„Premoženje na zavarovalniškem trgu v EU znaša približno 11 bilijonov EUR, v nekaterih državah EU 
pa je premoženje zavarovalnic veliko večje kot 100 % BDP posameznih držav. Uspešen nadzor, ki ga 
izvaja Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, je ključnega pomena za zaščito 
potrošniških interesov in zagotavljanje njihovega zaupanja v zavarovalniški trg,“ je izjavil član 
Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, pristojen za poročilo. 

Revizija bo zajemala strokovno analizo na področju obremenitvenih testov, anketiranje nacionalnih 
organov in zavarovalnic ter obiske zavarovalniških združenj in drugih deležnikov. 

Revizija Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine je visoko na prednostni listi nalog 
v letnem programu dela revizorjev za leto 2018, zato se pričakuje, da bo poročilo objavljeno še 
pred koncem leta 2018. 

Pojasnila za urednike 
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je začel poslovati leta 2011 in je nadomestil 
Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine . Je neodvisen svetovalni organ 
Komisije, Parlamenta in Sveta Evropske unije. Je ena od agencij EU, ki izvaja posebne pravne, 
tehnične in strokovne naloge ter svetovanje na podlagi dokazov in tako pomaga pripravljati politike 
in zakone na podlagi informacij na ravni EU in nacionalni ravni. Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine deluje na področjih dejavnosti zavarovalnic, pozavarovalnic, finančnih 
onglomeratov, institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje in zavarovalnih posrednikov. 




