
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) 

 

EIOPA (EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority) je europski 

regulator osiguranja i strukovnog mirovinskog osiguranja, jedno od tri europska tijela za nadzor 

financijskog sustava, nastala kao rezultat reformi strukture nadzora financijskog sektora 

Europske unije. 

Osnovana je 1. siječnja 2011. Uredbom EU Br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, kao 

sljednik Odbora europskih nadzornih tijela za područje osiguranja i mirovina (CEIOPS-a) te je 

ustrojena kao neovisno i savjetodavno tijelo Europskog parlamenta, Vijeća Europske Unije i 

Europske komisije. 

EIOPA-ina je zadaća doprinositi stabilnosti financijskog sustava EU kroz osiguranje integriteta, 

transparentnosti, učinkovitosti i urednog djelovanja financijskih tržišta te kroz povećanje zaštite 

osiguranika, korisnika i vlasnika mirovina, a provodeći svoje zadatke djeluje neovisno, 

objektivno i u interesu Europske unije. 

Uprava regulatora sastoji se od osam članova, uključujući šest predstavnika nacionalnih 

regulatora, članova EU, jednog predstavnika Europske komisije i predsjedatelja EIOPA-e, a 

smještena je u Frankfurtu. Predsjednik Uprave je Gabriel Bernardino koji dolazi iz portugalskog 

regulatornog tijela koje nadzire društva za osiguranje, a obnašao je dužnost predsjednika 

nekadašnjeg CEIOPS-a. Predsjednik uprave predstavlja EIOPA-u pred Vijećem Europske unije, 

Europskom komisijom i Europskim parlamentom. 

Glavni ciljevi ovog europskog regulatora su: 

 bolja zaštita potrošača i vraćanje povjerenja u financijski sustav 

 osiguranje visoke, učinkovite i dosljedne razine regulacije i nadzora uzimajući u obzir 

različite interese svih članica i različite osobine financijskih institucija 

 veći sklad i dosljedna primjena pravila za financijske institucije i financijska tržišta širom 

Europske unije 

 jačanje nadzora nad prekograničnim skupinama i 

 promicanje zajedničkog djelovanja europskih regulatora. 

EIOPA je zadužena za praćenje i prepoznavanje trendova, mogućih rizika i slabosti koje se 

mogu pojaviti na mikro, prekograničnim i međusektorskim razinama, osiguravajući pri tome 

visoku, učinkovitu i stalnu razinu regulacije i nadzora te uzimajući u obzir različite interese 

država članica EU i različitu prirodu financijskih institucija. 

 

 


