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EU-revisorerne vil undersøge EU's vagthund på 
forsikringsmarkedet 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's vagthund på 
forsikringsmarkedet, EIOPA (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger). Revisorerne vil fokusere på to centrale dele af EIOPA's aktiviteter: 
tilsynet med forsikringsmarkedet, herunder især foranstaltninger til at fremme tilsynsmæssig 
konvergens, og gennemførelsen af stresstest for at opfylde målet om at sikre finansiel stabilitet. 

EIOPA er den ene af de tre europæiske tilsynsmyndigheder, der blev oprettet efter den finansielle krise i 
2008. EIOPA's hovedmål er at sikre et effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau på forsikrings- 
og pensionsmarkedet i hele EU, at beskytte forbrugerne bedre, at bekæmpe systemiske risici, at 
genoprette tilliden til det finansielle system og at styrke kontrollen med grænseoverskridende koncerner. 

"Forsikringsmarkedet i EU har aktiver på ca. 11 billioner euro, og i nogle EU-lande har 
forsikringsselskaberne aktiver svarende til langt over 100 % af landenes respektive BNP. Et effektivt tilsyn 
fra EIOPA's side er afgørende for at beskytte forbrugernes interesser og sikre deres tillid til 
forsikringsmarkedet," siger Rimantas Šadžius, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for beretningen. 

I forbindelse med revisionen vil der blive foretaget ekspertanalyser vedrørende stresstestning, gennemført 
spørgeundersøgelser rettet mod nationale myndigheder og forsikringsselskaber og aflagt besøg hos 
forsikringssammenslutninger og andre interessenter. 

EIOPA-revisionen er en højt prioriteret opgave i revisorernes årlige arbejdsprogram for 2008, og 
beretningen forventes derfor offentliggjort inden udgangen af 2018. 

Bemærkninger til redaktører 
EIOPA begyndte sin virksomhed i 2011 og erstattede Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger. Den er et uafhængigt rådgivende organ for Kommissionen, 
Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Den er et af de EU-agenturer, der udfører juridiske, 
tekniske eller videnskabelige opgaver og giver evidensbaseret rådgivning for at bidrage til udformningen af 
velunderbyggede politikker og love på EU-niveau og nationalt niveau. EIOPA beskæftiger sig med 
forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, finansielle konglomerater, arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskasser og forsikringsformidlere. 

 
 


