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Kontrolerzy UE publikują dokument informacyjny na 
temat urzędu nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś dokument informacyjny na temat 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EIOPA). W dokumencie opisano wkład, jaki urząd ten wnosi w nadzór nad sektorem 
ubezpieczeń w UE i w stabilność finansową tego sektora. Dokumenty informacyjne są 
wydawane po ogłoszeniu kontroli i zawierają informacje na temat zadań kontrolnych 
będących w toku. Stanowią one źródło informacji dla osób zainteresowanych 
obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. 

Opublikowany dziś dokument obejmuje przegląd rynku ubezpieczeń w Europie i ram regulujących 
ten rynek. Zawiera też informacje o organizacji i otoczeniu operacyjnym EIOPA, zasobach 
przeznaczanych na urząd, a także zakresie jego działań.  

Branża ubezpieczeniowa stanowi znaczną część sektora finansowego w UE. Zarządza aktywami, 
których wartość zdaniem EIOPA wynosi około dwóch trzecich rocznego PKB w UE. Branża ta 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej, przejmując ryzyko i zachęcając 
do uruchomienia oszczędności. Gdyby zakłady ubezpieczeń przestały spełniać te zadania, 
mogłoby to zakłócić funkcjonowanie sektora finansowego i tym samym negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę realną i sytuację konsumentów. 

– Celem kontroli jest zbadanie wkładu EIOPA we wspólną kulturę nadzoru nad rynkiem 
ubezpieczeń i wspieranie konwergencji praktyk nadzorczych w Unii Europejskiej. Kwestie te mają 
ogromne znaczenie w kontekście poprawy ochrony konsumentów usług finansowych 
i zapewnienia równych warunków działania zakładom ubezpieczeń we wszystkich państwach 
członkowskich – powiedział Rimantas Šadžius, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. 

Kontrola obejmie analizy ekspertów dotyczące testu warunków skrajnych, a także 
przeprowadzenie ankiet w krajowych organach i zakładach ubezpieczeń oraz wizyt 

http://www.eca.europa.eu/


PL 

 
 
 

 

2 

w towarzystwach ubezpieczeniowych i u innych podmiotów. Sprawozdanie z kontroli ma ukazać 
się przed końcem 2018 r. 

 

Informacje dla redaktorów 

Kryzys finansowy z 2008 r. pokazał, że w Unii Europejskiej brakowało odpowiedniej i skutecznej 
współpracy oraz koordynacji między krajowymi organami nadzoru finansowego, a unijne ramy 
prawne nie były spójnie stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Po 1 stycznia 
2011 r. powołano trzy europejskie urzędy nadzoru, aby poprawić nadzór finansowy na szczeblu 
UE. Jednym z tych urzędów był Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (EIOPA). Główne cele EIOPA to zagwarantowanie skutecznego 
i spójnego poziomu regulacji oraz nadzoru w całej UE, lepsza ochrona konsumentów, zwalczanie 
ryzyka systemowego, odbudowa zaufania do systemu finansowego oraz wzmocnienie nadzoru 
nad transgranicznymi grupami ubezpieczeniowymi. 

 


