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Unijni kontrolerzy zbadają urząd stojący na straży rynku 
ubezpieczeniowego 
Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi kontrolę Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), pełniącego rolę strażnika rynku 
ubezpieczeń UE. Kontrolerzy skoncentrują się na dwóch głównych obszarach działalności EIOPA: 
nadzorze rynku ubezpieczeniowego, w szczególności na działaniach podjętych w celu 
promowania konwergencji nadzorczej, oraz na przeprowadzeniu testu warunków skrajnych 
w ramach celu EIOPA dotyczącego zapewnienia stabilności finansowej. 

EIOPA to jeden z trzech europejskich organów nadzoru utworzony w następstwie kryzysu 
finansowego z 2008 r. Jego głównym celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu skuteczności 
i spójności regulacji oraz nadzoru rynków ubezpieczeń i programów emerytalnych w całej UE, 
lepsza ochrona konsumentów, zwalczanie ryzyka systemowego, odbudowa zaufania do systemu 
finansowego oraz wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicznymi. 

– Rynek ubezpieczeniowy w UE obejmuje około 11 bilionów euro w aktywach, a w niektórych 
krajach UE w rękach ubezpieczycieli znajdują się aktywa o łącznej wartości znacznie przekraczającej 
100% wartości PKB tych krajów. Skuteczny nadzór sprawowany przez EIOPA jest niezbędny do 
ochrony interesów konsumentów i zapewnienia ich zaufania do rynku ubezpieczeń – powiedział 
Rimantas Šadžius, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. 

Kontrola obejmie analizy ekspertów dotyczące testu warunków skrajnych, a także 
przeprowadzenie ankiet w krajowych organach i zakładach ubezpieczeń oraz wizyt 
w towarzystwach ubezpieczeniowych i u innych podmiotów. 

Kontrola EIOPA to jedno z priorytetowych zadań w programie prac kontrolerów na 2018 r., 
w związku z czym sprawozdanie z kontroli zostanie prawdopodobnie opublikowane przed końcem 
2018 r. 

Informacje dla redaktorów 

EIOPA, która rozpoczęła działalność w 2011 r., zastąpiła Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Urząd ten stanowi niezależny organ 
doradczy Komisji, Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Jest on jedną z agencji UE realizujących 
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konkretne zadania o charakterze prawnym, technicznym lub naukowym oraz zapewniających 
oparte na dowodach doradztwo w celu świadomego kształtowania polityki i prawa na poziomie 
unijnym i krajowym. EIOPA działa przede wszystkim w środowisku zakładów ubezpieczeniowych, 
zakładów reasekuracji, konglomeratów finansowych, instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych i pośredników ubezpieczeniowych. 

 

 


