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Organ ESMA na kratko 

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je neodvisen organ Evropske unije (EU), ki 

prispeva k varstvu stabilnosti finančnega sistema EU tako, da povečuje varstvo vlagateljev ter spodbuja 

stabilne in pravilno delujoče finančne trge. 

Organ ESMA svoje cilje dosega z: 

• ocenjevanjem tveganj za vlagatelje, trge in finančno stabilnost; 

• dokončanjem enotnih pravil za finančne trge EU; 

• spodbujanjem nadzorniškega zbliževanja in 

• neposrednim nadzorom bonitetnih agencij, repozitorijev sklenjenih poslov in repozitorijev 

listinjenj. 

Organ ESMA si poleg spodbujanja nadzorniškega zbliževanja med pristojnimi nacionalnimi organi držav 

članic, ki so odgovorni za nadzor vrednostnih papirjev in kapitalskih trgov, prizadeva za tako zbliževanje 

v vseh finančnih sektorjih tako, da tesno sodeluje z drugima evropskima nadzornima organoma, 

pristojnima za bančništvo (EBA) ter zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA). 

Čeprav je ESMA neodvisen organ, je odgovoren evropskim institucijam, tudi Evropskemu parlamentu, 

kjer nastopi pred Odborom za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) na njegovo zahtevo za uradne 

predstavitve, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji. Organ ESMA redno poroča institucijam o svojih 

dejavnostih na sejah in tudi v svojem letnem poročilu. 

Naloga in cilji 

Ena naloga: okrepiti zaščito vlagateljev ter spodbujati stabilen in urejen finančni trg 

Trije cilji: zaščita vlagateljev, pravilno delujoči trgi in finančna stabilnost 

ZGODOVINA 

Organ ESMA je bil ustanovljen neposredno na podlagi priporočil iz de Larosièrovega poročila iz 

leta 2009, ki je vsebovalo poziv k vzpostavitvi Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) kot 

decentralizirane mreže. V skladu z uredbo o ustanovitvi je Organ začel delovati 1. januarja 2011 in 

nadomestil Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje, tj. mrežo pristojnih nacionalnih 

organov, ki je spodbujala dosleden nadzor po vsej EU in svetovala Evropski komisiji. 

DEJAVNOSTI 

Organ ESMA svojo nalogo in cilje izpolnjuje s štirimi dejavnostmi: 

• ocenjevanjem tveganj za vlagatelje, trge in finančno stabilnost; 

• dokončanjem enotnih pravil za finančne trge EU; 

• spodbujanjem nadzorniškega zbliževanja in 

• neposrednim nadzorom nad določenimi finančnimi subjekti. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02010R1095-20200101
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Ocenjevanje tveganj za vlagatelje, trge in finančno stabilnost 

Namen ocenjevanja tveganj za vlagatelje, trge in finančno stabilnost je prepoznavanje nastajajočih 

trendov, tveganj in ranljivosti ter, če je mogoče, priložnosti, da je mogoče pravočasno ukrepati. Organ 

ESMA izkorišča svoj edinstveni položaj za prepoznavanje gibanj na trgu, ki ogrožajo finančno stabilnost, 

varstvo vlagateljev ali pravilno delovanje finančnih trgov. 

Z ocenami tveganja, ki temeljijo na ocenah tveganja drugih evropskih nadzornih organov in pristojnih 

nacionalnih organov ter jih dopolnjujejo, prispeva k sistematičnemu delu Evropskega odbora za 

sistemska tveganja (ESRB), ki je osredotočeno na tveganja za stabilnost na finančnih trgih. 

• Na notranji ravni rezultati dejavnosti ocenjevanja tveganj vplivajo na delo organa ESMA v zvezi 

z enotnimi pravili, nadzorniškim zbliževanjem in neposrednim nadzorom nad določenimi 

finančnimi subjekti. 

• Na zunanji ravni pa Organ spodbuja preglednost in varstvo vlagateljev, tako da jim zagotavlja 

informacije prek svojih javnih registrov in podatkovnih zbirk ter po potrebi izdaja opozorila zanje. 

Z dejavnostjo analize tveganja se pozorno spremljajo koristi in tveganja finančnih inovacij v EU. 

Dokončanje enotnih pravil za finančne trge EU 

Namen dokončanja enotnih pravil za finančne trge EU je okrepiti enotni trg EU z zagotovitvijo enakih 

konkurenčnih pogojev za vlagatelje in izdajatelje po vsej EU. Organ ESMA prispeva k povečanju 

kakovosti enotnih pravil za finančne trge EU z razvojem tehničnih standardov in svetovanjem institucijam 

EU pri zakonodajnih projektih. To določanje standardov je bila glavna naloga organa ESMA v njegovi 

razvojni fazi. 

Spodbujanje nadzorniškega zbliževanja 

Nadzorniško zbliževanje pomeni dosledno izvajanje in uporabo istih pravil ter podobnih pristopov v 

vseh 27 državah članicah. Namen spodbujanja nadzorniškega zbliževanja je zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje s kakovostno ureditvijo in nadzorom brez regulativne arbitraže ali tekmovanja v 

zniževanju standardov med državami članicami. Z doslednim izvajanjem in uporabo pravil se 

zagotavljajo varnost finančnega sistema, varstvo vlagateljev in pravilno delovanje trgov.  Nadzorniško 

zbliževanje pomeni izmenjavo najboljših praks in povečanje učinkovitosti za pristojne nacionalne 

organe in finančno industrijo. Ta dejavnost se izvaja v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi 

organi. Organ ESMA lahko zaradi svojega položaja v Evropskem sistemu finančnega nadzora opravlja 

medsebojne strokovne preglede, določa zahteve za poročanje podatkov na ravni EU, izvaja tematske 

študije in skupne delovne programe, pripravlja osnutke mnenj, smernic ter vprašanja in odgovore, hkrati 

pa vzpostavlja tesno povezano mrežo za izmenjavo najboljših praks in usposabljanje nadzornikov. 

Organ ESMA bo po pregledu evropskih nadzornih organov opredelil tudi dve strateški nadzorni 

prednostni nalogi na ravni EU, ki ju bodo pristojni nacionalni organi upoštevali v svojih letnih delovnih 

programih. Organ ESMA dejavno podpira mednarodno usklajevanje nadzora. 
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Neposredni nadzor nad določenimi finančnimi subjekti 

Organ ESMA izvaja neposredni nadzor nad določenimi finančnimi subjekti: 

 

• bonitetnimi agencijami, 

 

• repozitoriji listinjenj, 

 

• repozitoriji sklenjenih poslov. 

 

Ti subjekti so bistveni deli infrastrukture trga EU. 

Te štiri dejavnosti organa ESMA so med seboj tesno povezane. Spoznanja, pridobljena pri ocenjevanju 

tveganj, vplivajo na delo v zvezi z enotnimi pravili, nadzorniškim zbliževanjem in neposrednim nadzorom 

ter obratno. Organ ESMA meni, da je nadzorniško zbliževanje glavni rezultat izvajanja in uporabe 

enotnih pravil. Neposredni nadzor nad bonitetnimi agencijami in repozitoriji sklenjenih poslov ima koristi 

od ocenjevanja tveganj in dejavnosti v zvezi z enotnimi pravili ter je vključen vanje. 

Pregled evropskih nadzornih organov 

UPRAVLJANJE 

Organ ESMA je del Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), mreže, osredotočene na vse tri 

evropske nadzorne organe, Evropski odbor za sistemska tveganja in nacionalne nadzornike. Njegova 

glavna naloga je zagotavljati dosleden in ustrezen finančni nadzor po vsej EU. 

EVROPSKI SISTEM FINANČNEGA NADZORA (ESFS) 

ESFS zajema finančno stabilnost in nadzorne organe: 

• Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), odgovoren za makrobonitetni nadzor finančnega 

sistema v EU; 

• Evropski organ za vrednostne papirje in trge; 

• Evropski bančni organ (EBA); 

• Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA); 
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• Skupni odbor evropskih nadzornih organov; 

• pristojne ali nadzorne organe posameznih držav članic. 

Medtem ko so nacionalni nadzorni organi pristojni za nadzor posameznih subjektov, si evropski nadzorni 

organi prizadevajo za uskladitev finančnega nadzora v EU z oblikovanjem enotnih pravil in 

spodbujanjem dosledne uporabe teh pravil za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev. Evropski 

nadzorni organi ocenjujejo tudi tveganja in ranljivosti v finančnem sektorju. Organ ESMA neposredno 

nadzira bonitetne agencije, centralne nasprotne stranke (CNS) iz tretjih držav, repozitorije listinjenj in 

repozitorije sklenjenih poslov, vključno s posli financiranja z vrednostnimi papirji. Prevzel bo dodatne 

odgovornosti za nadzor ključnih referenčnih vrednosti, izvajalcev podatkovnih storitev in podjetij iz tretjih 

držav na več različnih področjih. Glavni cilj ESFS je zagotoviti ustrezno izvajanje pravil, ki se uporabljajo 

v finančnem sektorju, da se ohrani finančna stabilnost in spodbudi zaupanje v finančni sistem kot celoto 

ter zagotovi zadostno varstvo vlagateljev. 

Organ ESMA je skupaj z drugima dvema evropskima nadzornima organoma EBA in EIOPA del 

Skupnega odbora, katerega delovanje je namenjeno zagotavljanju medsektorske usklajenosti in 

oblikovanju skupnih stališč glede nadzora nad finančnimi konglomerati in drugih medsektorskih 

vprašanj. 

 

European Systemic Risk Board (ESRB) Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) 

ECB Council (with insurance and securities 

alternates where necessary) 

Svet ECB (po potrebi z namestniki za 

zavarovanja in vrednostne papirje) 

Chairs of EBA, EIOPA & ESMA Predsedniki organov EBA, EIOPA in ESMA 

European Commission Evropska komisija 

Advice and warnings svetovanje in opozorila 

Information exchange izmenjava informacij 

European Banking Authority (EBA) Evropski bančni organ (EBA) 
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European Insurance & Oc. Pensions Authority 

(EIOPA) 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne 

pokojnine (EIOPA) 

European Securities & Markets Authority (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge 

(ESMA) 

National Banking Supervisors nacionalni bančni nadzorniki 

National Insurance Supervisors nacionalni zavarovalni nadzorniki 

National Securities Supervisors nacionalni nadzorniki za vrednostne papirje 

 

UPRAVNA STRUKTURA ORGANA ESMA 

Organ ESMA ima dva upravna organa: 

• odbor nadzornikov, ki vodi delo Organa in je odgovoren za odločanje o številnih zadevah, 

vključno s sprejemanjem osnutkov tehničnih standardov, smernic, mnenj, poročil in nasvetov 

institucijam EU. Pristojen je tudi za razglasitev kriznih razmer in sprejemanje končnih odločitev 

v zvezi s proračunom organa ESMA; 

• upravni odbor, ki zagotavlja, da Organ izpolnjuje svoje poslanstvo in opravlja naloge, ki so mu 

dodeljene v skladu z uredbo o organu ESMA. Osredotoča se zlasti na upravljavske vidike 

Organa, kot so priprava in izvajanje večletnega delovnega programa ter zadeve v zvezi s 

proračunom in kadrovskimi viri. 

Predsednik zastopa organ ESMA.  Pripravlja delo odbora nadzornikov ter predseduje sestankom 

odbora nadzornikov in upravnega odbora.  Podpredsednik je namestnik predsednika. 

Izvršni direktor je odgovoren za vsakodnevno delovanje Organa, vključno s kadrovskimi zadevami, 

pripravo in izvajanjem letnega delovnega programa, pripravo predloga proračuna in pripravo dela 

upravnega odbora. 

NADZORNI ODBOR ZA CNS 

Organ ESMA je v skladu z uredbo EMIR ustanovil nadzorni odbor za centralne nasprotne stranke (CNS) 

s stalnim predsednikom in neodvisnimi člani, ki je namenjen spodbujanju zbliževanja pri nadzoru CNS 

iz EU in nadzoru sistemsko pomembnih CNS iz tretjih držav. 

 

 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-ncas
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/management-board
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/whos-who
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/whos-who
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STALNI ODBORI 

Odboru nadzornikov pomaga več stalnih odborov in delovnih skupin, ki se ukvarjajo s tehničnimi 

vprašanji. Predsedujejo jim člani tega odbora, združujejo pa nacionalne strokovnjake s posameznih 

področij za namene razvoja politike ali spodbujanja nadzorniškega zbliževanja. Pomagajo jim 

uslužbenci organa ESMA, njihov cilj pa je okrepiti mrežo regulatorjev na določenem področju, kot je bilo 

dogovorjeno v prilagojenem sklopu pristojnosti. 

INTERESNA SKUPINA ZA VREDNOSTNE PAPIRJE IN TRGE 

Interesna skupina za vrednostne papirje in trge je bila ustanovljena v skladu z uredbo o organu ESMA, 

da bi olajšala posvetovanje z zainteresiranimi stranmi na področjih, pomembnih za naloge 

Organa.  Člani zastopajo: udeležence na finančnem trgu in njihove zaposlene, potrošnike in druge 

zasebne uporabnike finančnih storitev, potrošnike, uporabnike finančnih storitev ter mala in srednja 

podjetja. Organ ESMA se mora o osnutkih tehničnih standardov in smernic posvetovati z interesno 

skupino za vrednostne papirje in trge. 

POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE 

To so skupine udeležencev na trgu (izvajalci, potrošniki in končni uporabniki), ki so bile ustanovljene za 

tehnično svetovanje stalnim odborom, njihovi člani pa prihajajo iz celotne EU. Ne zastopajo nacionalnih 

interesov ali interesov določenega podjetja, temveč in dopolnjujejo običajni postopek posvetovanja, ki 

ga organ ESMA izvaja pri oblikovanju politike. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/smsg
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SVETOVALNI ODBOR ZA SORAZMERNOST 

Organ ESMA je ustanovil svetovalni odbor za sorazmernost, ki naj bi svetoval, kako bi bilo treba pri 

uporabi ukrepov Organa upoštevati specifične razlike, ki prevladujejo v sektorju. Svetovalni odbor za 

sorazmernost preučuje ukrepe, ki se že izvajajo, in tiste, ki se pripravljajo. Specifične razlike se lahko 

nanašajo na tveganje, poslovne modele in prakse ali velikost finančnih institucij in trgov ter morajo biti 

pomembne. 

Svetovalni odbor za sorazmernost poroča neposredno odboru nadzornikov organa ESMA. 

Odbor nadzornikov in upravni odbor organa ESMA lahko svetovalni odbor za sorazmernost zaprosita 

za nasvet. Svetovalni nadzor za sorazmernost tudi pregleduje, kako so se upoštevali njegovi nasveti in 

priporočila. 

EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA 

Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) izvaja makrobonitetni nadzor nad finančnimi trgi na 

evropski ravni. Njegov cilj je preprečiti in ublažiti sistemsko tveganje za finančno stabilnost v Evropski 

uniji glede na makroekonomska gibanja. ESRB opravlja vrsto nalog, vključno z zbiranjem in analizo 

ustreznih informacij, prepoznavanjem in prednostnim razvrščanjem tveganj, izdajanjem opozoril in 

priporočil in spremljanjem njihovega izvajanja ter zagotavljanjem ocen Svetu o morebitnih izrednih 

razmerah, ki bi lahko nastale. Sodeluje tudi z drugimi člani ESFS in usklajuje ukrepe z drugimi 

mednarodnimi finančnimi organizacijami, kot sta Mednarodni denarni sklad (MDS) in Odbor za finančno 

stabilnost. 

Organ ESMA prispeva k delu ESRB z zagotavljanjem podatkov in izvajanjem stresnih testov v tesnem 

sodelovanju z drugima evropskima nadzornima organoma in ESRB. Organ ESMA je član splošnega 

odbora ESRB z glasovalno pravico, skupaj z drugima evropskima nadzornima organoma, Evropsko 

komisijo, predsednikom in podpredsednikom Evropske centralne banke, guvernerji nacionalnih 

centralnih bank, predsednikom in podpredsedniki svetovalnega znanstvenega odbora ESRB ter 

predsednikom njegovega svetovalnega tehničnega odbora. 

Odbor nadzornikov in pristojni nacionalni organi 

Glavna naloga odbora nadzornikov je sprejemanje vseh odločitev organa ESMA o politikah. 

Člani odbora nadzornikov in pristojnih nacionalnih organov so navedeni na tej spletni strani. 

Izjave o interesih članov odbora in njihovih namestnikov so na voljo na spletni strani o etiki in 

navzkrižju interesov. 

Odbor vodi delo organa ESMA in nosi končno odgovornost za odločanje o številnih zadevah, vključno 

s sprejemanjem tehničnih standardov, mnenj in smernic organa ESMA ter pripravo poročil in nasvetov 

institucijam EU. Odboru nadzornikov pomaga več stalnih odborov in delovnih skupin organa ESMA, ki 

se ukvarjajo s tehničnimi vprašanji. 

Odbor nadzornikov poleg predsednika organa ESMA sestavljajo vodje pristojnih nacionalnih organov v 

Evropski uniji (EU) in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), odgovornih za regulacijo in nadzor 

vrednostnih papirjev, ter predstavniki brez glasovalne pravice iz Evropske komisije, Evropskega odbora 

za sistemska tveganja (ESRB), Evropskega bančnega organa (EBA), Evropskega organa za 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-ncas
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ethics-and-conflict-interest
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ethics-and-conflict-interest
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zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Nadzornega organa Evropskega združenja za prosto 

trgovino (Nadzorni organ Efte). Izvršni direktor se udeležuje sestankov odbora. 

Odbor nadzornikov se sestane vsaj dvakrat letno. 

Odbor nadzornikov je v skladu s členom 44(3) Uredbe št. 1095/2010 o organu ESMA sprejel poslovnik. 

Upravni odbor 

Upravni odbor zagotavlja, da organ ESMA opravlja vse svoje naloge. 

Upravni odbor poleg predsednika sestavlja šest članov, ki jih iz odbora nadzornikov izberejo njegovi 

člani. Izvršni direktor, podpredsednik in predstavnik Komisije se udeležujejo sestankov kot udeleženci 

brez glasovalne pravice (razen pri proračunskih zadevah, za katere ima Komisija glasovalno pravico). 

Glavna naloga upravnega odbora je zagotoviti, da organ ESMA opravlja svoje poslanstvo in naloge, ki 

so mu dodeljene v skladu z uredbo o organu ESMA, zlasti pa se osredotoča na upravljavske vidike 

Organa, kot sta razvoj in izvajanje večletnega delovnega programa, ter zadeve v zvezi s proračunom in 

kadrovskimi viri. 

Upravni odbor je v skladu s členom 47(7) Uredbe št. 1095/2010 o organu ESMA sprejel poslovnik. 

Člani upravnega odbora so navedeni na tej spletni strani. 

Nadzorni odbor za CNS 

Nadzorni odbor za CNS je bil ustanovljen v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga (EMIR), 

kakor je bila spremenjena z uredbo EMIR 2.2, kot stalni notranji odbor organa ESMA, ki poroča odboru 

nadzornikov, ki ostaja končni organ odločanja o vseh osnutkih sklepov, ki jih pripravi nadzorni odbor za 

CNS. 

ODGOROVNOSTI 

Nadzorni odbor za CNS je odgovoren za številne naloge v zvezi s CNS s sedežem v EU (CNS v EU), 

da se okrepi nadzorniško zbliževanje in zagotovi odporen položaj CNS. To vključuje: 

• pripravo mnenj o osnutkih sklepov pristojnega organa v zvezi s skladnostjo CNS iz EU z 

nekaterimi zahtevami uredbe EMIR; 

• letni medsebojni strokovni pregled nadzora nad CNS iz EU; 

• letni stresni test CNS, ki ga izvaja organ ESMA, in 

• pripravo sklepov o potrditvi pomembnih sprememb modelov tveganja CNS. 

Nadzorni odbor za CNS je odgovoren tudi za nekatere naloge v zvezi s CNS s sedežem v tretjih državah 

(CNS iz tretjih držav) v okviru novih nadzornih odgovornosti organa ESMA v zvezi s CNS iz tretjih držav, 

katerih cilj je zagotoviti ustrezno spremljanje in obvladovanje tveganj, ki jih lahko pomenijo za EU. To 

se nanaša zlasti na pripravo sklepov v zvezi s priznanjem CNS iz tretjih držav in nadzorom CNS stopnje 

2, vključno z razvrščanjem in ocenami primerljive skladnosti ter pregledom priznanj. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-328-266_rules_of_procedure_board_of_supervisors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-328-275_-_rules_of_procedure_management_board.pdf
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/management-board
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SESTAVA 

Nadzorni odbor za CNS sestavljajo predsednik Klaus Löber, neodvisna člana Nicoletta Giusto in 

Froukelien Wendt ter pristojni organi držav članic s CNS z dovoljenjem (člani z glasovalno pravico). 

Vključuje tudi nekatere centralne banke izdajateljice (člani brez glasovalne pravice), kadar odbor 

razpravlja o nekaterih temah v zvezi s CNS iz tretjih držav (sklepi o razvrstitvi CNS iz tretjih držav in 

nadzoru CNS stopnje 2) ali kadar razpravlja o stresnem testu CNS, ki ga je izvedel organ ESMA. 

Medtem ko za predsednika in neodvisne člane velja politika navzkrižij interesov uslužbencev organa 

ESMA, za druge člane nadzornega odbora za CNS velja politika neodvisnosti in postopkov odločanja 

za preprečevanje navzkrižja interesov (politika navzkrižij interesov) za osebe, ki niso uslužbenci 

(ESMA22-328-402). 

ODBOR ZA POLITIKO CNS 

Za zagotovitev strukturne ločenosti med nadzornim odborom za CNS in drugimi funkcijami iz uredbe o 

organu ESMA je odbor nadzornikov ustanovil odbor za politiko CNS, ki se ukvarja z drugimi nalogami, 

povezanimi s CNS. 

Odbor za politiko CNS obravnava naloge, povezane z regulativno funkcijo v zadevah, povezanih s CNS 

v skladu z uredbo EMIR ali katero koli drugo zakonodajo EU, vključno z razvojem regulativnih tehničnih 

in izvedbenih standardov, pripravo nasvetov Evropski komisiji, vprašanj in odgovorov ter smernic in 

priporočil o zadevah, povezanih s CNS. 

V prihodnosti se lahko dodajo drugi odbori, povezani s CNS, na primer v zvezi s sanacijo in reševanjem 

CNS. 

Člani nadzornega odbora za CNS so navedeni na tej spletni strani. 

 

Skupni odbor 

 

 

JOINT COMMITTEE SKUPNI ODBOR 

European Supervisory Authorities Evropski nadzorni organi 

 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma22-328-402_decision_on_conflicts_of_interest_policy_for_non-staff.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ccp-supervisory-committee
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O NAS 

Skupni odbor je forum, katerega cilj je okrepiti sodelovanje med Evropskim bančnim organom (EBA), 

Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropskim organom za 

vrednostne papirje in trge (ESMA), ki so skupaj znani kot trije evropski nadzorni organi. 

Vsi trije evropski nadzorni organi prek Skupnega odbora redno in natančno usklajujejo svoje nadzorne 

dejavnosti v okviru svojih pristojnosti ter zagotavljajo doslednost svojih praks. Skupni odbor deluje zlasti 

na področju mikrobonitetnih analiz medsektorskih gibanj, tveganj in ranljivosti za finančno stabilnost, 

maloprodajnih finančnih storitev ter vprašanj varstva potrošnikov in vlagateljev, naložbenih produktov 

za male vlagatelje, kibernetske varnosti, finančnih konglomeratov, računovodstva in revizije. Evropski 

nadzorni organi v okviru Skupnega odbora skupaj preučujejo in spremljajo morebitna nastajajoča 

tveganja za udeležence na finančnih trgih in finančni sistem kot celoto. 

Skupni odbor ima posebno osebje, ki ga zagotovijo posamezni evropski nadzorni organi, in deluje kot 

sekretariat. 

Skupni odbor ima poleg tega, da je forum za sodelovanje, pomembno vlogo pri izmenjavi informacij z 

Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) ter razvoju odnosov med ESRB in evropskimi 

nadzornimi organi. 
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JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN 

SUPERVISORY AUTHORITIES 

SKUPNI ODBOR EVROPSKIH NADZORNIH 

ORGANOV 

SUB-STRUCTURES PODSTRUKTURE 

JOINT COMMITTEE SKUPNI ODBOR 

forum where ESAs cooperate regularly and 

closely to ensure cross-sectoral consistency – 

Article 54(2) 

forum, na katerem evropski nadzorni organi 

redno in tesno sodelujejo, da bi zagotovili 

medsektorsko usklajenost – člen 54(2) 

COMPOSITION (Article 55): SESTAVA (člen 55): 

3 Chairs of the ESAs (Members) 3 predsedniki evropskih nadzornih organov 

(člani) 

Chairs of JC Sub-Committees 

(where applicable) 

predsedniki pododborov skupnega odbora 

(če je to ustrezno) 

3 Executive Directors 

(Observers) 

3 izvršni direktorji 

(opazovalci) 



 

 

 

13 

European Commission and ESRB 

representatives 

(Observers) 

predstavniki Evropske komisije in ESRB 

(opazovalci) 

Joint proposals 

Article 56 

skupni predlogi 

člen 56 

ESAs 

BoSs 

evropski nadzorni organi 

odbor nadzornikov 

Mandates, Guidance pooblastila, smernice 

Proposals predlogi 

CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL 

INNOVATION 

VARSTVO POTROŠNIKOV IN FINANČNE 

INOVACIJE 

FINANCIAL CONGLOMERATES FINANČNI KONGLOMERATI 

SECURISATION LISTINJENJE 

RISKS AND VULNERABILITIES TVEGANJA IN RANLJIVOSTI 

OTHER ACTIVITIES DRUGE DEJAVNOSTI 

SUB-COMMITTEES (Article 57) PODODBORI (člen 57) 

OTHER FORA DRUGI FORUMI 

European Insurance and Occupational Pensions 

Authority 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne 

pokojnine 

European Banking Authority Evropski bančni organ 

European Securities and Markets Authority Evropski organ za vrednostne papirje in trge 

 

Če želite izvedeti več, si naložite brošuro Towards European Supervisory Convergence: The Joint 

Committee of the European Supervisory Authorities (Za evropsko nadzorniško zbliževanje: Skupni 

odbor evropskih nadzornih organov), v kateri so opisani poslanstvo, cilji in naloge ter dosežki skupnega 

odbora v prvih petih letih njegovega obstoja. 

Dodatne informacije o treh evropskih nadzornih organih so na voljo na njihovih spletnih mestih: 

• Evropski bančni organ (EBA) 

• Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) 

• Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 

SESTAVA 

Skupni odbor sestavljajo: 

predsedniki evropskih nadzornih organov in, če je to ustrezno, predsedniki morebitnih pododborov 

Skupnega odbora. 

Opazovalci 

• izvršni direktorji evropskih nadzornih organov, 

• predstavnik Komisije in 

• predstavnik ESRB. 

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/EI0116679ENN_proof_updated_2_FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/EI0116679ENN_proof_updated_2_FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/EI0116679ENN_proof_updated_2_FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
https://www.eba.europa.eu/languages/home_sl
https://eiopa.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
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PREDSEDUJOČI ORGAN 

Predsednik Skupnega odbora se imenuje po načelu letne rotacije med predsedniki evropskih nadzornih 

organov. Predsednik Skupnega odbora je podpredsednik ESRB. 

Zadevni evropski nadzorni organ, ki predseduje skupnemu odboru, je odgovoren za usklajevanje dela 

v zvezi s številnimi ponavljajočimi se in drugimi, enkratnimi temami, ki se lahko pojavijo na različnih 

medsektorskih področjih. Vsako četrtletje organizira sestanke Skupnega odbora ali konferenčne klice 

za razpravo in odločanje o skupnem delu evropskih nadzornih organov. 

Podatki o sedanjem in prihodnjem predsedovanju Skupnemu odboru so na voljo tukaj. 

Poslovnik Skupnega odbora je na voljo tukaj. 

OBSEG DEJAVNOSTI 

 Skupni odbor pri svojem delu obravnava predvsem naslednja regulativna področja, da se zagotovi 

medsektorska usklajenost: 

• finančni konglomerati; 

• računovodstvo in revizija; 

• mikrobonitetne analize medsektorskih gibanj, tveganj in ranljivosti za finančno stabilnost; 

• naložbeni produkti za male vlagatelje; 

• kibernetska varnost; 

• izmenjava informacij in najboljših praks z ESRB in drugimi evropskimi nadzornimi organi; 

• maloprodajne finančne storitve ter vprašanja varstva potrošnikov in vlagateljev; 

• svetovanje odbora, ustanovljenega v skladu s členom 1(6). 

DELOVNI PROGRAM SKUPNEGA ODBORA 

Delovni program Skupnega odbora se, tako kot posamezni delovni programi vseh evropskih nadzornih 

organov, letno posodablja in objavlja. 

LETNO POROČILO SKUPNEGA ODBORA 

Evropski nadzorni organi so posamično odgovorni Evropskemu parlamentu in Svetu. Skupni odbor je 

kot organ, prek katerega evropski nadzorni organi sodelujejo pri medsektorskih vprašanjih, odgovoren 

Evropskemu parlamentu in Svetu. Vsako leto objavi svoje letno poročilo, ki je tudi sestavni del letnih 

poročil evropskih nadzornih organov. 

Medsektorsko delo 

Skupni odbor opravlja tudi delo, povezano z drugimi medsektorskimi vprašanji, kot so regulacija 

referenčnih vrednosti, strukturirani finančni produkti (listinjenje), bonitetne agencije in druga. 

Podrobnosti so na voljo tukaj. 

https://www.esma.europa.eu/joint-committee
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_2014_001_revised_joint_committee_rules_of_procedure.pdf
https://www.esma.europa.eu/cross-sectoral-work
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EVROPSKI FORUM SPODBUJEVALCEV INOVACIJ (EFIF) 

 

Forum EFIF zagotavlja platformo za redno sestajanje nadzornikov, da izmenjujejo izkušnje v zvezi s 

sodelovanjem s podjetji prek spodbujevalcev inovacij (regulativni peskovniki in inovacijska središča) in 

tehnološka strokovna znanja ter oblikujejo skupna stališča o regulativni obravnavi inovativnih produktov, 

storitev in poslovnih modelov, s čimer se krepi dvostransko in večstransko usklajevanje. 

Forum EFIF je bil ustanovljen na podlagi skupnega poročila evropskih nadzornih organov o regulativnih 

peskovnikih in inovacijskih središčih iz januarja 2019, v katerem je bila opredeljena potreba po ukrepih 

za spodbujanje usklajevanja in sodelovanja med pospeševalci inovacij, da bi podprli širjenje finančne 

tehnologije po celotnem enotnem trgu. 

Skupna vprašanja in odgovori 

Trije evropski nadzorni organi – EBA, ESMA in EIOPA – pripravljajo skupna vprašanja in odgovore, da 

bi podprli dosledno in učinkovito uporabo regulativnega okvira EU za sektor finančnih storitev. Ta 

vprašanja in odgovori prispevajo tudi k dokončanju enotnih pravil EU. 

Tega se evropski nadzorni organi lotevajo tako, da zagotavljajo javne odgovore na vprašanja javnosti, 

udeležencev na finančnem trgu, pristojnih organov, institucij Unije in drugih zainteresiranih strani. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_74_joint_report_on_regulatory_sandboxes_and_innovation_hubs.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_74_joint_report_on_regulatory_sandboxes_and_innovation_hubs.pdf
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KAKO PREDLOŽITI VPRAŠANJE ZA SKUPNI ODGOVOR EVROPSKIH NADZORNIH ORGANOV? 

V skladu s členom 16b uredbe o ustanovitvi evropskih nadzornih organov lahko zainteresirane strani 

predložijo vprašanja o praktični uporabi ali izvajanju določb zakonodajnih aktov, ki so v skupni 

pristojnosti evropskih nadzornih organov, pa tudi o tehničnih standardih, smernicah in priporočilih, ki so 

bili sprejeti v skladu s temi zakonodajnimi akti. 

Vprašanja se morajo nanašati na praktično uporabo ali izvajanje določb ustreznega pravnega akta in/ali 

povezanih delegiranih ali izvedbenih aktov, regulativnih tehničnih standardov, izvedbenih tehničnih 

standardov, smernic ali priporočil. Biti morajo čim krajša in jedrnata. Vprašanja, ki zahtevajo razlago 

prava EU, bodo posredovana Evropski komisiji, ki bo pripravila odgovore. 

Pregledana vprašanja in končni odgovori nanje se bodo objavljali ob petkih v spodnji tabeli. 

Če imate vprašanja v zvezi z Uredbo (EU) 2016/2251 o infrastrukturi evropskega trga (EMIR), ki 

vključuje regulativne tehnične standarde o dvostranskem kritju, ali uredbo o enostavnem, preglednem 

in standardiziranem listinjenju (uredba o listinjenju), lahko svoje vprašanje predložite prek naslednjih 

povezav: 

• EBA 

• EIOPA 

• ESMA 

Seznam objavljenih skupnih vprašanj in odgovorov je na voljo tukaj. 

https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa
https://www.eiopa.europa.eu/submit-qa_en
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://www.esma.europa.eu/joint-qas
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Skupna posvetovanja 

Skupni odbor za izpolnitev svoje zaveze odprtosti in preglednosti opravlja pisna posvetovanja, da bi 

prejel pripombe vseh zainteresiranih strani, vključno z udeleženci na trgu, potrošniki in drugimi končnimi 

uporabniki. 

 

Seznam odprtih in preteklih posvetovanj je na voljo na naslednjih povezavah: 

• EBA 

• EIOPA 

• ESMA 

 

Skupna knjižnica 

Publikacije Skupnega odbora od 1. decembra 2020 dalje so na voljo tukaj. 

Pretekle publikacije so na voljo na spletnem mestu Skupnega odbora in bodo kmalu prenesene v 

knjižnico. 

 

Etika in navzkrižje interesov 

Neodvisnost in strokovno ravnanje sta ključna za zagotavljanje visokih standardov odličnosti za delo 

organa ESMA. Organ si prizadeva delovati na jasen in odprt način ter upošteva svojo dolžnost glede 

preglednosti do državljanov EU. Organ ESMA si prizadeva zagotoviti, da njegovi zaposleni in upravni 

organi nimajo nikakršnih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo nepristranskost, in je vzpostavil 

posebne politike za obravnavanje morebitnih navzkrižij interesov. Te podpirajo hitro prepoznavanje in 

posledično obvladovanje vseh dejanskih ali potencialnih navzkrižij interesov: 

• Politika navzkrižij interesov za upravne organe organa ESMA 

• Politika navzkrižij interesov in etike – osebje organa ESMA 

Koga to zadeva? 

Politika navzkrižij interesov za upravne organe organa ESMA se nanaša na člane odbora nadzornikov 

in upravnega odbora, vključno z njihovimi uradno imenovanimi nadomestnimi člani. Politika velja tudi za 

člane brez glasovalne pravice, kot so vodje pristojnih nacionalnih organov držav članic Evropskega 

gospodarskega prostora (EGP) ter predstavniki Evropske komisije, Evropskega odbora za sistemska 

tveganja (ESRB), Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega organa za zavarovanja in 

poklicne pokojnine (EIOPA), ter opazovalce, ki sodelujejo v odboru nadzornikov. Tudi člani nadzornega 

odbora za CNS ter njihovi uradno imenovani nadomestni člani in opazovalci spadajo na področje 

uporabe politike navzkrižij interesov. 

https://www.eba.europa.eu/calendar/all_events?event_type%5b%5d=Consultation&event_type%5b%5d=Discussion
https://www.eiopa.europa.eu/browse/consultations-and-surveys_en
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%5b0%5d=im_esma_sections:8
https://esas-joint-committee.europa.eu/library
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-328-402_decision_on_conflicts_of_interest_policy_for_non-staff.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma40-134-2158_conflict_of_interest_policy_esma_staff.pdf
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Vse osebe, za katere velja ta politika, morajo predložiti „izjavo o interesih“, ki jo organ ESMA oceni in 

objavi na svojem spletnem mestu. 

Politika navzkrižij interesov in etike za zaposlene velja za uslužbence organa ESMA v času, ko so 

zaposleni v Organu, pa tudi po njem. 

Kako je opredeljeno navzkrižje interesov? 

Navzkrižje interesov je opredeljeno kot navzkrižje med javno dolžnostjo organa ESMA in vsemi interesi 

posameznika, interesi njegovih bližnjih družinskih članov ali njegovega delodajalca, ki bi lahko 

neprimerno vplivali na opravljanje njegovih uradnih dolžnosti in odgovornosti, vključno z dolžnostjo, da 

deluje v izključnem interesu Unije kot celote, ali bi lahko ogrozili njegovo nepristranskost, objektivnost 

ali neodvisnost. 

Politika organa ESMA glede navzkrižja interesov opredeljuje različne vrste interesov, ki jih je treba 

sporočiti organu ESMA, da jih ta oceni. Ti segajo od gospodarskih interesov, članstev, dejavnosti z 

delodajalci (vključno s pristojnim nacionalnim organom), svetovalnih dejavnosti, pravic intelektualne 

lastnine, interesov ožjih družinskih članov in vseh drugih dejavnosti ali okoliščin, ki bi lahko povzročile 

dejansko ali potencialno navzkrižje interesov. Kadar se ugotovi navzkrižje interesov, je treba sprejeti 

ustrezne ukrepe, da se to odpravi ali ublaži. 

Pred vsako sejo ali po začetku pisnega postopka morajo člani, njihovi namestniki, udeleženci brez 

glasovalne pravice ter opazovalci, ki sodelujejo v odboru nadzornikov, na sejah upravnega odbora in 

nadzornega odbora za CNS, ter vsi predstavniki ustreznih nacionalnih organov podati izjavo o obstoju 

kakršnih koli interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost v zvezi s katero koli točko dnevnega 

reda. 

Poklicno ravnanje: „izjava o nameri“ 

Poleg tega so vsi, ki sodelujejo pri dejavnostih organa ESMA, zavezani k poklicni molčečnosti in 

zahtevam glede zaupnosti v skladu s členom 70 Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

Člani upravljavskih organov organa ESMA morajo svoje spoštovanje teh zahtev potrditi z „izjavo o 

nameri“. V primeru članov odbora nadzornikov, upravnega odbora in njihovih uradno imenovanih 

namestnikov z glasovalno pravico se ta „izjava o nameri“ prav tako objavi. 

Na tej strani so na voljo izjave o interesih, zaveze zaupnosti in izjave o nameri višjega vodstva organa 

ESMA in članov njegovih upravljavskih organov. 

Odbor za pritožbe 

Odbor za pritožbe je skupno telo evropskih nadzornih organov, ki je bilo uvedeno za učinkovito zaščito 

pravic strank, na katere vplivajo odločitve, ki jih sprejmejo ti organi. 

Čeprav evropski nadzorni organi podpirajo sekretariat odbora za pritožbe in je odbor del njih, je pri 

sprejemanju odločitev popolnoma neodvisen. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ethics-and-conflict-interests
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SPLOŠNO 

Člena 58 in 59 uredb o organih EBA, EIOPA in ESMA (uredbe o evropskih nadzornih organih) določata 

ustanovitev neodvisnega in nepristranskega odbora za pritožbe vseh treh organov. 

Odbor je odgovoren za odločanje o pritožbah zoper nekatere odločitve teh organov v skladu s členom 60 

uredb o evropskih nadzornih organih. 

Zoper odločbe odbora za pritožbe se je mogoče pritožiti pri Sodišču Evropske unije, kot je določeno v 

členu 61 uredb o evropskih nadzornih organih in posebni sektorski zakonodaji. 

V skladu s členom 58(8) uredb o evropskih nadzornih organih ti organi zagotavljajo operativno in 

administrativno podporo odboru za pritožbe prek Skupnega odbora, tj. organa, ki je prav tako 

ustanovljen z uredbami o evropskih nadzornih organih. 

• Evropski bančni organ (EBA) 

• Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) 

• Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 

https://www.eba.europa.eu/languages/home_sl
https://eiopa.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
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SESTAVA 

Člani odbora za pritožbe in njihovi namestniki 

Odbor za pritožbe je sestavljen iz šestih članov in šestih namestnikov, ki so jih imenovali organi EBA, 

ESMA in EIOPA, kot je določeno v uredbah o evropskih nadzornih organih. 

Člani so posamezniki z dokazanimi poklicnimi izkušnjami na področju bančništva, zavarovalništva, 

poklicnih pokojnin in trgov vrednostnih papirjev ali drugih finančnih storitev ter s potrebnim pravnim 

znanjem za zagotavljanje strokovnega pravnega svetovanja v zvezi z dejavnostmi teh organov. 

Trenutno zaposleni v pristojnih nacionalnih organih ali drugih nacionalnih institucijah ali institucijah 

Unije, ki sodelujejo pri dejavnostih evropskih nadzornih organov, ne morejo biti izbrani za delo v odboru 

za pritožbe. 

Odbor za pritožbe je v skladu z uredbami o evropskih nadzornih organih za predsednika izvolil Marca 

Lamandinija. 

POSLOVNIK 

Odbor za pritožbe je v skladu s členom 60(6) uredb o evropskih nadzornih organih sprejel poslovnik, ki 

ureja vložitev in potek pritožbe. 

VLOŽITEV PRITOŽBE 

Celoten pritožbeni postopek je na voljo v poslovniku. Poleg tega obstajajo smernice za stranke v 

pritožbenem postopku pred odborom za pritožbe in okvirni obrazec za obvestilo o pritožbi. Pravne 

določbe, navedene v nadaljevanju, so iz uredb o evropskih nadzornih organih ali poslovnika odbora za 

pritožbe. 

Kdo ima pravico vložiti pritožbo? 

„Vsaka fizična ali pravna oseba, vključno s pristojnimi organi, se lahko pritoži na odločitev Organa iz 

členov 17, 18 in 19 ali katero koli drugo odločitev, ki jo Organ sprejme na podlagi aktov Unije iz 

člena 1(2) in je naslovljena na to osebo, ali na odločitev, ki jo neposredno ali osebno zadeva, čeprav je 

naslovljena na drugo osebo.“ 

— Člen 60(1) uredb o evropskih nadzornih organih 

KAKO VLOŽITI PRITOŽBO? 

Bodoči pritožniki naj skrbno pregledajo člen 60 uredb o evropskih nadzornih organih in poslovnik odbora 

za pritožbe, zlasti člena 5 in 7, da bi zagotovili pravočasno vložitev pritožbe. 

„Pritožba se skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki vloži pri Organu v treh mesecih po dnevu, ko je bila 

zadevna oseba o odločitvi uradno obveščena, ali, če takega uradnega obvestila ni, v dveh mesecih po 

dnevu, ko je Organ objavil svojo odločitev.“ 

— Člen 60(2) uredb o evropskih nadzornih organih 

https://www.esma.europa.eu/members-board-appeal
https://www.esma.europa.eu/document/rules-procedure-board-appeal
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-appeal-proceedings
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-appeal-proceedings
https://www.esma.europa.eu/document/form-notice-appeal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2175&from=EN
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Stranka, ki se želi pritožiti zoper odločitev Organa v skladu s členom 60 uredb o evropskih nadzornih 

organih, lahko to stori z obvestilom o pritožbi, v katerem je opredeljena odločitev Organa, ki je predmet 

pritožbe. 

— Člen 5 poslovnika odbora za pritožbe 

Obvestilo o pritožbi se vloži pri Organu, zoper odločitev katerega se stranka pritoži. Obvestilo je treba 

predložiti predsedniku ustreznega organa (naslovi so navedeni spodaj) z navedbo „zaupno“ na vsej 

korespondenci. 

Obveščanje sekretariata 

Kopijo obvestila o pritožbi bi bilo treba poslati tudi v papirni obliki in po elektronski pošti organu, 

pristojnemu za sekretariat odbora za pritožbe v tekočem letu. 

Ker noben organ ne more obravnavati pritožbe, vložene zoper svoja dejanja (člen 4 poslovnika odbora 

za pritožbe), je treba v primeru, da se pritožba vlaga proti organu, ki v tistem letu zagotavlja sekretariat, 

kopijo obvestila o pritožbi v papirni obliki in po elektronski pošti poslati organu, ki bo zagotavljal 

sekretariat naslednje leto. 

Sekretariat odbora za pritožbe se menja vsako leto po načelu rotacije. 

Interesna skupina za vrednostne papirje in trge 

Interesna skupina za vrednostne papirje in trge pripomore k lažjemu posvetovanju med organom ESMA, 

njegovim odborom nadzornikov in zainteresiranimi stranmi o področjih odgovornosti organa ESMA ter 

zagotavlja tehnične nasvete o pripravi politik. To prispeva k zagotavljanju, da lahko zainteresirane strani 

prispevajo k oblikovanju politik že od začetka tega procesa. 

Na tej spletni strani je na voljo koledar višjega vodstva. 

Člani interesne skupine za vrednostne papirje in trge so navedeni na tej strani. 

Organigram organa ESMA 

Organigram organa ESMA je na voljo na tej spletni strani. 

Informacije o upravljanju 

Informacije o upravljanju organa ESMA so na voljo na tej spletni strani. 

Delovni program in proračun 

Delovni program in proračun organa ESMA sta na voljo na tej spletni strani. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/smsg
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/smsg
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/esma-organigramme
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%5b0%5d=im_esma_sections:2
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%255B0%255D=im_esma_sections:420&f%5b0%5d=im_esma_sections:420
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Kontaktni podatki 

 

Telefon +33 1 58 36 43 21 

Sprejemna pisarna organa ESMA je odprta od 8.30 do 12.00 in 

od 13.30 do 17.30. 

E-poštni naslov info@esma.europa.eu  

E-poštni naslovi 

zaposlenih 

ime.priimek@esma.europa.eu 

Tiskovni urad Oglejte si stran s kontaktnimi podatki za medije  

Goljufije in prevare Goljufije in prevare z uporabo imena in logotipa organa ESMA  

Pritožbe Oglejte si stran za pritožbe  

Vprašanja in odgovori Oglejte si stran z vprašanji in odgovori  

Žvižgači Oglejte si stran za žvižgače  

Obvestila v skladu z 

direktivo o sanaciji in 

reševanju bank 

notificationBRRD@esma.europa.eu  

Kontaktna točka za 

sankcije KNPVP V 

UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu  

mailto:info@esma.europa.eu
https://www.esma.europa.eu/press-news/press-contact-information
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/frauds-and-scams
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/complaints
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://www.esma.europa.eu/whistleblowers-corner
mailto:notificationBRRD@esma.europa.eu
mailto:UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu
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Naslov za obiskovalce ESMA 

201-203 Rue de Bercy 

75012 Pariz 

  

Poštni naslov ESMA 

201-203 Rue de Bercy 

CS 80910 

75589 Paris Cedex 12 

Francija 

Prosimo, stopite v stik z nami po telefonu (+33 1 58 36 43 21) ali 

po e-pošti info@esma.europa.eu 

 

Kako obiskati organ 

ESMA? 

Priročnik za obiskovalce 

Postaje podzemne železnice v bližini organa ESMA: Gare de 

Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d’Austerlitz (M10) 

 

Datumi, ko je sedež 

organa ESMA zaprt 

 

Datumi, ko je sedež organa ESMA zaprt, so navedeni na tej 

spletni strani.  

 

Pritožbe 

V tem oddelku so na voljo informacije o tem, kako se lahko organ ESMA odzove na pritožbe v zvezi z 

(i) udeleženci na finančnem trgu, vključno s posebnimi informacijami o bonitetnih agencijah in 

repozitorijih sklenjenih poslov, in (ii) nacionalnimi pristojnimi organi. 

PRITOŽBA V ZVEZI Z REPOZITORIJEM SKLENJENIH POSLOV 

Če želite vložiti pritožbo v zvezi z repozitorijem sklenjenih poslov, obiščite spletno stran o repozitorijih 

sklenjenih poslov. 

PRITOŽBA V ZVEZI Z BONITETNO AGENCIJO 

Če želite vložiti pritožbo v zvezi z bonitetno agencijo, obiščite spletno stran o bonitetnih agencijah. 

https://www.google.fr/maps/place/201+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e6721b69c3ebbf:0xda0f905972194edd?sa=X&ved=2ahUKEwinjLXlsvPlAhVQTBoKHUhHAu0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.fr/maps/place/201+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e6721b69c3ebbf:0xda0f905972194edd?sa=X&ved=2ahUKEwinjLXlsvPlAhVQTBoKHUhHAu0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.fr/maps/place/201+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e6721b69c3ebbf:0xda0f905972194edd?sa=X&ved=2ahUKEwinjLXlsvPlAhVQTBoKHUhHAu0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_visitor_handbook.pdf
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/contact-info
https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories
https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories
https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/supervision
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PRITOŽBA V ZVEZI Z UDELEŽENCEM NA FINANČNEM TRGU, KI NI REPOZITORIJ SKLENJENIH 

POSLOV ALI BONITETNA AGENCIJA 

Če se želite pritožiti glede udeleženca na finančnem trgu (npr. banke, investicijskega podjetja itd.), 

upoštevajte, da organ ESMA na splošno nima pooblastil za preiskovanje ali ukrepanje proti udeležencu 

na finančnem trgu, ki ni bonitetna agencija ali repozitorij sklenjenih poslov. Take pritožbe je mogoče 

vložiti pri drugih organih, vključno z ustreznimi nacionalnimi organi. Dodatne informacije o tej in drugih 

možnostih, ki so vam na voljo, najdete tukaj. Če se vaša pritožba nanaša na bonitetno agencijo ali 

repozitorij sklenjenih poslov, glejte zgornje oddelke. 

PRIJAVA KRŠITVE NACIONALNIH DOLOČB ZA PRENOS DIREKTIVE O KNPVP 

Če želite prijaviti kršitev nacionalnih določb, s katerimi je bila prenesena direktiva o KNPVP, obiščite 

oddelek, ki se nanaša na KNPVP na spletni strani o upravljanju skladov. 

PRITOŽBA V ZVEZI Z NACIONALNIM PRISTOJNIM ORGANOM 

Organ ESMA je v skladu s členom 17 uredbe o organu ESMA (Uredba (EU) št. 1095/2010) pooblaščen 

za preiskavo in sprejetje nadaljnjih ukrepov v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti, ki jih imajo nacionalni 

pristojni organi na podlagi zakonodaje, navedene v členu 1(2) uredbe o organu ESMA. Dodatne 

informacije o področju uporabe tega pooblastila so na voljo v uredbi o organu ESMA (in zlasti členu 17). 

Priporočamo tudi, da preučite poslovnik organa ESMA v zvezi s preiskavami kršitev prava Unije. V tem 

poslovniku sta določena postopek za presojo, ali je treba začeti preiskavo v skladu s členom 17, in 

postopek izvedbe take preiskave. 

Brez poseganja v ta poslovnik je treba v zvezi s postopkom iz člena 17 upoštevati naslednje: 

1. da bi se zahtevek štel za dopusten, mora vsebovati jasno pritožbo, v kateri je pojasnjeno, 

kako pristojni organ ni uporabil aktov iz člena 1(2) uredbe o organu ESMA ali jih je uporabil 

tako, da je kršil pravo Unije, vključno s tehničnimi standardi, določenimi v skladu s členi od 10 

do 15, zlasti če pristojni organ ne zagotovi, da udeleženec na finančnem trgu izpolnjuje 

zahteve iz navedenih aktov; 

2. zahtevek se lahko šteje za nedopusten, če: 

- ni napisan v enem od uradnih jezikov Unije; 

- je očitno neutemeljen; 

- je neresen ali provokativen; 

- ne izpostavlja očitka; 

- navaja očitek, ki ne spada na področje uporabe aktov iz člena 1(2) Uredbe; 

- se izrecno ali implicitno ne sklicuje na pristojni organ, ki mu je mogoče pripisati domnevno kršitev prava 

Unije; 

- se nanaša na dejanja ali opustitve fizičnih oseb ali organov, razen če se z zahtevkom razkrije 

vpletenost pristojnih organov ali se v njem trdi, da niso ukrepali kot odgovor na ta dejanja ali opustitve; 

https://www.esma.europa.eu/investor-corner/file-complaint
https://www.esma.europa.eu/regulation/fund-management
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32010R1095
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma43-318-5630_rules_of_procedure_on_bul_investigations.pdf
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- je v njem navedena pritožba, ki je vsebinsko enaka pritožbi, v zvezi s katero je organ ESMA vlagatelja 

že obvestil o svojem stališču ali sprejel jasno, javno in dosledno stališče. 

3. Organ ESMA lahko začne preiskavo le, če ugotovi, da je zahtevek dopusten. 

Da bi organ ESMA razumel vašo pritožbo in lahko ocenil njeno dopustnost, jo vložite na obrazcu za 

pritožbo v zvezi s pristojnim nacionalnim organom in jo pošljite po elektronski pošti na naslov, ki je 

naveden v tem obrazcu. 

Metode dela 

ODBOR NADZORNIKOV 

Odbor nadzornikov v okviru organa ESMA sprejema vse odločitve Organa v zvezi s politikami in odobri 

vse delo, ki ga opravlja Organ, kar večinoma poteka na ravneh 2, 3 in 4. 

Odbor nadzornikov sestavljajo vodje 28 nacionalnih organov, opazovalci z Islandije, iz Lihtenštajna, 

Norveške in Evropske komisije, predstavnik Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega organa 

za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter predstavnik Evropskega odbora za sistemska 

tveganja (ESRB). 

Glasovanje v odboru nadzornikov poteka z navadno večino (en glas na nacionalnega člana) pri vseh 

zadevah razen smernic in tehničnih standardov. V primeru smernic in standardov glasovanje poteka s 

kvalificirano večino, kot je določeno v Pogodbi o Evropski uniji. 

STALNI ODBORI IN MREŽE 

Tekoče delo v zvezi s pripravo predlogov, ki jih odobri odbor nadzornikov, običajno opravljajo stalni 

odbori. Predsedujejo jim visoki nacionalni predstavniki (običajno član odbora nadzornikov), združujejo 

pa nacionalne strokovnjake ob podpori osebja Organa, ki delujejo kot poročevalci za odbore. 

Kadar je to potrebno, lahko organ ESMA pregleda obstoječe stalne odbore in jih po potrebi reorganizira 

ali ustanovi nove odbore. 

Ko je stalni odbor oblikovan, običajno ustanovi posvetovalno delovno skupino udeležencev na trgu 

(izvajalcev, potrošnikov in končnih uporabnikov), ki strokovni skupini med postopkom priprave osnutka 

zagotavlja tehnične nasvete. Udeleženci na trgu so strokovnjaki iz vseh evropskih držav članic. Njihov 

namen ni zastopanje nacionalnih interesov ali interesov posameznih podjetij in ne nadomeščajo 

pomembnega procesa celovitega posvetovanja z vsemi udeleženci na trgu in drugimi zainteresiranimi 

stranmi ali posebne vloge interesne skupine za vrednostne papirje in trge, kot je določena v uredbi o 

organu ESMA. 

Ko je dokument pripravljen za javno posvetovanje (po odobritvi odbora nadzornikov), se objavi na 

spletnem mestu organa ESMA v oddelku Posvetovanja, pogosto pa se organizira javna predstavitev. 

Poleg tega se organ ESMA uradno posvetuje z interesno skupino za vrednostne papirje in trge ter po 

potrebi z drugimi pristojnimi organi. 

Cilj stalnih odborov in skupin organa ESMA je tudi okrepiti mrežo regulatorjev na določenem področju, 

kot je bilo dogovorjeno v prilagojenem sklopu pristojnosti, zato je velik del dela osredotočen tudi na 

pobude, ki se izvajajo na ravni 3. Te vključujejo prizadevanja za okrepitev sodelovanja med nacionalnimi 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/form_to_be_completed_for_submission_of_request_to_investigate_nca_under_article_17_of_esma_regulation-1.docx
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/form_to_be_completed_for_submission_of_request_to_investigate_nca_under_article_17_of_esma_regulation-1.docx
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organi, da se zagotovijo dosleden in učinkovit nadzor nad dejavnostmi finančnih storitev, izvrševanje 

zakonodaje o vrednostnih papirjih v Evropi in dodatni ukrepi za zaščito vlagateljev. Kot taki lahko ti stalni 

odbori na primer pripravljajo standarde in smernice ali izmenjujejo zaupne regulativne informacije na 

podlagi pravnih dogovorov v skladu z memorandumom o soglasju. Kadar je to primerno, lahko stalni 

odbor povabi zunanje stranke iz drugih ustreznih nadzornih organov, da sodelujejo kot opazovalci. 

INSTRUMENTI 

Smernice 

Da bi spodbujal nadzorniško zbliževanje, je organ ESMA pooblaščen za izdajanje smernic (člen 16 

Uredbe št. 1095/2010 o organu ESMA), ki so naslovljene na pristojne organe ali, odvisno od primera, 

na udeležence na trgu. Organ ESMA v okviru priprave smernic po potrebi izvede odprto javno 

posvetovanje. Ima pravico, da od pristojnih organov ali, odvisno od primera, od udeležencev na trgu 

prejema informacije o tem, ali ravnajo v skladu s smernicami, in objavi razloge za njihovo nespoštovanje. 

Tehnični standardi 

Organ ESMA lahko v skladu s členom 10 in naslednjimi Uredbe št. 1095/2010 o organu ESMA pripravi 

tehnične standarde, ki se predložijo Komisiji v potrditev. Organ ESMA glede na pooblastilo na ravni 1 

razvija regulativne tehnične standarde, ki jih potrdi Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 290 

PDEU, ali izvedbene tehnične standarde, ki jih Komisija sprejme z izvedbenimi akti v skladu s 

členom 291 PDEU. Preden organ ESMA tehnične standarde predloži Komisiji, običajno opravi odprta 

javna posvetovanja. 

Vprašanja in odgovori 

Organ ESMA lahko objavi vprašanja in odgovore za pristojne organe ali udeležence na finančnem trgu, 

da bi vzpostavil skupno kulturo na področju nadzora in dosledne nadzorne prakse ter zagotovil enotne 

postopke in usklajene pristope po vsej Uniji. 

Mnenja 

Organ ESMA lahko pristojnim organom ali udeležencem na finančnem trgu izda mnenje, da bi vzpostavil 

skupno kulturo na področju nadzora in dosledne nadzorne prakse ter zagotovil enotne postopke in 

usklajene pristope po vsej Uniji. 

STIKI Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI 

Organ ESMA je pri sodelovanju z zainteresiranimi stranmi zavezan najvišjim standardom preglednosti, 

zato objavlja informacije o sestankih svojega osebja z zunanjimi zainteresiranimi stranmi. Tovrstne 

informacije se objavijo v začetku januarja, aprila, julija in oktobra za preteklo četrtletje. 

Organ ESMA ne hrani dogovorjenih zapisnikov sestankov med svojim osebjem in zainteresiranimi 

stranmi. 

Stiki osebja organa ESMA z zainteresiranimi stranmi za drugo četrtletje leta 2020 
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POLITIKA PREGLEDNOSTI 

Organ ESMA je zavezan načelom odprtosti in preglednosti iz Pogodbe. Kadar se sestankov z osebjem 

organa ESMA udeležijo zunanje zainteresirane strani, se obstoj tega sestanka zabeleži na spletnem 

mestu organa ESMA skupaj s kratkim opisom obravnavanih tem, v skladu z zadevno politiko organa 

ESMA (ESMA/2016/1525). Poleg tega se lahko od organa ESMA zahteva, da razkrije imena prisotnih 

oseb (na zahtevo za dostop do dokumentov v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001). 

Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljo na naslednji spletni povezavi: 

https://www.esma.europa.eu/data-protection. 

Stalni odbori in drugi organi 

Večino dela organa ESMA podpirajo stalni odbori, delovne skupine in projektne skupine, ki združujejo 

višje strokovnjake iz pristojnih nacionalnih organov. Različni stalni odbori organa ESMA so ustanovljeni 

za stalno. Posameznim odborom običajno predsedujejo visoki predstavniki pristojnih nacionalnih 

organov, pomagajo pa jim uslužbenci organa ESMA, ki delujejo kot poročevalci. Vsi stalni odbori imajo 

tudi posvetovalne delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov zunanjih zainteresiranih strani. 

Stalni odbori organa ESMA pripravijo tehnični del dela na vseh področjih dejavnosti Organa, končne 

odločitve organa ESMA pa sprejema odbor nadzornikov, medtem ko se upravni odbor ukvarja z 

upravljanjem Organa. 

Stalni odbori in druga telesa organa ESMA so našteti na tej spletni strani. 

Zaposlovanje 

Organ ESMA si prizadeva za zaposlovanje osebja iz širokega spektra poklicnih okolij ter iz zasebnega 

in javnega sektorja. 

POSTOPEK ZAPOSLOVANJA 

Več informacij o postopku zaposlovanja začasnih/pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih 

strokovnjakov v organu ESMA najdete v smernicah za kandidate in politiki zaposlovanja organa ESMA 

ter na spletni strani s prostimi delovnimi mesti v organu ESMA. 

V tabeli o pregledu zaposlovanja boste lahko preverili stanje vsakega izbirnega postopka, za katerega 

ste se prijavili. V duhu preglednosti in v skladu s smernicami evropske varuhinje človekovih pravic so 

imena članov izbirne komisije dostopna javnosti. Želimo vas opozoriti, da so delo in posvetovanja izbirne 

komisije zaupni. Kandidati ne smejo vzpostaviti neposrednega ali posrednega stika s člani izbirne 

komisije, prav tako ne sme tega nihče storiti v njihovem imenu. 

VLOGE 

Zunanja prosta delovna mesta organa ESMA so objavljena na spletnem mestu za e-zaposlovanje, 

kandidati pa morajo svoje vloge za prosta delovna mesta v ustreznem roku (tj. do 23.59 po pariškem 

času na datum, ki je naveden v razpisu za prosto delovno mesto) poslati z uporabo orodja za e-

zaposlovanje. Kandidati, ki se želijo prijaviti za več kot en izbirni postopek, se morajo prijaviti za vsako 

prosto delovno mesto v ločenih postopkih prijave z uporabo orodja za e-zaposlovanje. 

https://www.esma.europa.eu/data-protection
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-nca
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/management-board
https://www.esma.europa.eu/about-esma/working-methods/standing-committees-and-other-bodies
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma64-337-1278_esma_candidate_guidelines.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-206_-_esma_recruitment_policy.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/overview_recruitments.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/
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Stalni razpis za prijavo interesa EPSO 

Organ ESMA pogodbene uslužbence (pomočnike in uradnike) zaposluje tudi prek stalne podatkovne 

zbirke Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) o razpisu za prijavo interesa (CAST). Razpis za prijavo 

interesa EPSO/CAST/P/1-19/2017 vsebuje več profilov in je stalno odprt za prijavo od 5. januarja 2017. 

Če izpolnjujete pogoje za prijavo, se lahko prijavite za enega ali več stalnih profilov in/ali funkcionalnih 

skupin razpisa. Če ste že registrirani v stalni podatkovni zbirki EPSO CAST, se ni treba ponovno 

registrirati. Priporočamo vam, da v svojem profilu/vlogi navedete, da se še naprej zanimate za delo v 

organu ESMA v Parizu v Franciji. 

Morebitna vprašanja v zvezi z našimi izbirnimi postopki pošljite na elektronski naslov 

vacancies@esma.europa.eu. 

PRIPRAVNIŠTVA 

Program plačanih pripravništev organa ESMA je priložnost za evropske študente in diplomante, da 

pridobijo edinstvene in neposredne izkušnje z delom organa ESMA. V 6–12 mesecih pripravništva bodo 

lahko praktikanti v praksi uporabljali znanje, pridobljeno med študijem, in bolje razumeli, kaj pomeni 

delati za Evropo. Pripravniki pomagajo pri različnih projektih in prispevajo k njim ter izboljšujejo 

vsakodnevno delo organa ESMA z zagotavljanjem svežih stališč in najnovejšega akademskega znanja. 

Delo lahko vključuje raziskave, prispevanje k poročilom, zbiranje statističnih podatkov, izvajanje 

operativnih nalog ter sodelovanje v ad hoc študijah in projektih. 

Prosta delovna mesta za pripravništvo so stalno odprta, prijave se redno pregledujejo, ocenjujejo pa le, 

če so v proračunu organa ESMA na voljo sredstva za mesto pripravnika. Kandidatom priporočamo, da 

upoštevajo navodila, navedena v razpisu za pripravništvo (nepopolne prijave se ne bodo upoštevale). 

Stik v obliki neformalnega telefonskega razgovora bomo vzpostavili samo z najboljšimi kandidati. 

DELO V ORGANU ESMA 

Kot organ, pristojen za regulacijo trgov vrednostnih papirjev EU, vam lahko ponudimo priložnosti na 

številnih področjih, ki vključujejo: pripravo politik, nadzor, finančno in ekonomsko analizo, komunikacije, 

upravljanje in pravne storitve. 

Zaposlujemo na vseh področjih finančnih trgov: upravljanje naložb, tržna infrastruktura, ekonomija, 

podjetniško financiranje in poročanje itd. ter iščemo visokokakovostne strokovnjake s poglobljenim 

znanjem s svojega področja. 

POKLICNE MOŽNOSTI 

Uspešnost zaposlenih v organu ESMA se vsako leto oceni na podlagi ciljev, o katerih se dogovorita 

neposredno nadrejeni in zaposleni. Sistem ocenjevanja ima dvojni namen, in sicer oceniti uspešnost 

zaposlenega med letom in mu pomagati pri razvijanju njegovega potenciala, da bi dodatno izboljšal 

svoje poklicne možnosti. 

Organ ESMA za pomoč uslužbencem na njihovi poklicni poti oblikuje prilagojene individualne programe 

usposabljanja zaposlenih, ki temeljijo na samoocenjevanju in ocenjevanju osebja ter podpirajo stalen 

poklicni razvoj zaposlenih in jim omogočajo tudi načrtovanje poklicne poti v organizaciji. Organ v 

podporo temu cilju zagotavlja različne priložnosti za usposabljanje na področju osnovnih kompetenc ter 

tehničnih in vodstvenih znanj in spretnosti, in sicer individualna/skupinska usposabljanja, posebne 

https://epso.europa.eu/documents/2240_sl


 

 

 

29 

notranje dogodke ali zunanje dejavnosti. Z rastjo organa ESMA se bodo povečale tudi možnosti za 

notranjo mobilnost, kar bo zaposlenim omogočilo, da si prizadevajo za dolgoročno poklicno pot v 

Organu. 

POGODBE 

Organ ESMA zaposluje svoje osebje na podlagi dveh vrst pogodb, začasne uslužbence na podlagi 

člena 2(f) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, pogodbene uslužbence pa na 

podlagi člena 3(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Začetna pogodba za 

začasne uslužbence se podpiše za pet let. Po izteku petletnega obdobja je mogoče pogodbo podaljšati 

za nedoločen čas. Za pogodbene uslužbence je lahko začetno trajanje pogodbe pet let ali manj. 

Podaljša se lahko enkrat za določeno obdobje. Vsako nadaljnje podaljšanje je podaljšanje za nedoločen 

čas. 

POSKUSNA DOBA 

Vsi uslužbenci, ki jih zaposli organ ESMA, morajo opraviti 9-mesečno poskusno dobo. 

PLAČA TER DODATKI IN NADOMESTILA 

Naši delovni in pogodbeni pogoji temeljijo na Kadrovskih predpisih EU in Pogojih za zaposlitev drugih 

uslužbencev Evropske unije. Ti predvidevajo konkurenčen plačni sveženj, ki vključuje pokojninsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Poleg tega se uslužbencem izplačujejo dodatna nadomestila glede na njihove družinske razmere. 

OSNOVNA PLAČA TER DODATKI IN NADOMESTILA 

Plače osebja so odvisne od kategorije in razreda vsakega delovnega mesta. Osnovne mesečne plače 

so prikazane v naslednjih tabelah. 

Osnovne mesečne plače v organu ESMA so na voljo na tej spletni strani. 

Prosta delovna mesta 

Prosta delovna mesta, prosta vodstvena delovna mesta in pretekla prosta vodstvena delovna mesta v 

organu ESMA so na voljo na tej spletni strani. 

Javna naročila 

Na tej strani boste našli informacije o odprtih in preteklih javnih razpisih pri organu ESMA ter navodila, 

kako se odzvati na te razpise, če želi vaše podjetje sodelovati z organom ESMA. 

Organ ESMA pri nakupu blaga in storitev zagotavlja konkurenco v skladu s pravili, ki se uporabljajo za 

evropske javne organe. 

Za več podrobnosti o pravni podlagi za javna naročila organa ESMA glej ustrezne člene finančne 

uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije – Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 966/2012, 

in njena pravila za prilagajanje, in sicer v razdelku za zunanje povezave na desni strani. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/vacancies?f%255B0%255D=im_field_document_type:57
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ZA BRITANSKE KANDIDATE ALI PONUDNIKE 

Upoštevajte, da se bodo po izstopu Združenega kraljestva iz EU za kandidate ali ponudnike iz 

Združenega kraljestva glede na izid pogajanj uporabljala pravila za dostop gospodarskih subjektov s 

sedežem v tretjih državah do postopkov javnega naročanja EU. Če dostop do postopkov javnih naročil 

ne bo urejen z veljavnimi pravnimi določbami, so lahko kandidati ali ponudniki iz Združenega kraljestva 

izključeni iz postopka oddaje javnega naročila. 

Na tej spletni strani so na voljo informacije o odprtih in preteklih javnih razpisih organa ESMA in navodila, 

kako se prijaviti nanje. 

Varstvo podatkov 

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v organu ESMA temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES, kot jo organ ESMA izvaja z izvajanjem 

pravil, ki jih je sprejel njegov upravni odbor. 

REGISTER EVIDENC 

Osrednji register vseh evidenc organa ESMA o dejavnostih obdelave osebnih podatkov 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Po večjem delu spletnega mesta organa ESMA lahko brskate, ne da bi navedli informacije o sebi, v 

nekaterih primerih pa so osebne informacije potrebne za zagotavljanje e-storitev, ki jih zahtevate. Strani, 

na katerih so takšne informacije potrebne, jih obravnavajo v skladu s politiko, opisano v zgoraj navedeni 

uredbi. 

V tem okviru: 

• upravljavec podatkov za vsako e-storitev določi namen in način obdelave osebnih podatkov ter 

zagotavlja skladnost posamezne elektronske storitve s politiko varstva osebnih podatkov; 

• pooblaščena oseba organa ESMA za varstvo podatkov zagotavlja, da se uporabljajo določbe 

Uredbe in izvedbenih pravil, upravljavcem pa svetuje glede izpolnjevanja njihovih obveznosti 

(glej zlasti oddelek VI poglavja IV Uredbe); 

• Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) deluje kot neodvisni nadzorni organ za vse 

institucije in organe EU (glej poglavje VI Uredbe); 

• organ ESMA vodi evidenco dejavnosti obdelave v skladu s členom 31 Uredbe. 

 

KAJ JE E-STORITEV? 

E-storitev na tem spletnem mestu je storitev ali vir, ki je na voljo na internetu za izboljšanje komunikacije 

med državljani in podjetji na eni strani ter organom ESMA na drugi strani. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/procurement
https://www.esma.europa.eu/records-register
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Organ ESMA ponuja oziroma lahko ponuja tri vrste e-storitev: 

1. informacijske storitve, ki uporabnikom omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij 

ter tako povečujejo preglednost in razumevanje dejavnosti organa ESMA; 

2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljše stike s ciljno javnostjo organa ESMA, 

kar olajšuje posvetovanja in mehanizme povratnih informacij, da bi prispevali k oblikovanju 

politik, dejavnosti in storitev organa ESMA; 

3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik poslov z organom ESMA, 

npr. naročila, finančne operacije, zaposlovanje, vpis dogodkov itd. 

SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB 

Spletno mesto organa ESMA vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ker jih ne nadziramo, vas 

spodbujamo, da pregledate njihove politike zasebnosti. 

OSNOVNA NAČELA 

Organ ESMA praviloma obdeluje osebne podatke samo za opravljanje nalog, ki se izvajajo v javnem 

interesu na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije, ustrezne zakonodaje ali pri zakonitem 

izvajanju javne oblasti, dodeljene organu ESMA ali tretji osebi, ki so ji podatki razkriti. 

O vseh postopkih obdelave osebnih podatkov je treba ustrezno obvestiti pooblaščeno osebo organa 

ESMA za varstvo podatkov in po potrebi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. 

Organ ESMA jamči, da zbrane informacije obdelujejo in/ali do njih dostopajo samo njegovi zaposleni, ki 

so odgovorni za ustrezne postopke obdelave. 

Organ ESMA ne sprejema odločitev, ki temeljijo zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z 

oblikovanjem profilov, brez človekovega sodelovanja, ki bi imele pravne ali druge podobne učinke za 

fizične osebe. 

Če v registru evidenc ni določeno drugače, se šteje, da so vse fizične osebe, ki organu ESMA zagotovijo 

osebne informacije v papirni ali elektronski obliki, nedvoumno privolile v nadaljnja dejanja obdelave v 

skladu s členom 7 Uredbe. Fizične osebe imajo pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličejo. Tak 

preklic privolitve ne vpliva na zakonitost kakršne koli predhodne obdelave. 

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico do prejemanja informacij o obdelavi 

svojih osebnih podatkov, dostopa do osebnih podatkov in popravka netočnih ali nepopolnih osebnih 

podatkov ter do zahteve za izbris, omejitev obdelave ali ugovarjanje obdelavi njihovih osebnih podatkov 

s pisno zahtevo, naslovljeno na upravljavca (posebni kontaktni podatki so v ustreznem zapisu, kot je 

objavljen v registru evidenc). Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko kadar koli 

posvetujejo s pooblaščeno osebo organa ESMA za varstvo podatkov ali se obrnejo na Evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov. 

KAKO ORGAN ESMA OBDELUJE PODATKE? 

Dodatne informacije o tem, kako organ ESMA obdeluje vaše podatke, katere so vaše pravice in kako 

jih lahko uveljavite, so na voljo v ustreznem zapisu, objavljenem v registru evidenc. Zlasti so vključene 

naslednje informacije: 
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• kateri podatki se zbirajo in za kakšen namen. Organ ESMA zbira osebne podatke izključno v 

obsegu, ki je potreben za izpolnitev določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni 

v neskladju s tem namenom; 

• kako dolgo se vaši podatki hranijo. Organ ESMA hrani podatke samo toliko časa, kolikor je 

potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave; 

• komu so vaši osebni podatki razkriti. Organ ESMA podatke tretjim osebam razkrije le, če je to 

potrebno za izpolnitev zgoraj navedenega(-ih) namena(-ov), in le navedenim prejemnikom (ali 

kategorijam prejemnikov). Organ ESMA osebnih podatkov ne razkriva za namene 

neposrednega trženja; 

• informacije o mednarodnih prenosih osebnih podatkov, kadar je to ustrezno; 

• informacije o tem, kako lahko uveljavljate svoje pravice, vključno z morebitnimi veljavnimi 

omejitvami, ki se lahko uporabijo, in kontaktno točko za morebitna vprašanja ali pritožbe; 

• varnostni ukrepi, sprejeti za zaščito vaših podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim 

dostopom. 

KATERE SO VAŠE PRAVICE IN KAKO JIH LAHKO UVELJAVLJATE? 

Pravico imate dostopati do informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje organ ESMA, 

preveriti njihovo točnost in jih po potrebi popraviti, če so netočni ali nepopolni. Če vaši osebni podatki 

niso več potrebni za obdelavo, če prekličete privolitev ali če je postopek obdelave nezakonit, imate 

pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov. 

Pod določenimi pogoji, denimo če izpodbijate točnost obdelanih osebnih podatkov ali če niste prepričani, 

ali se vaši osebni podatki zakonito obdelujejo, lahko upravljavca podatkov zaprosite, naj omeji obdelavo 

osebnih podatkov. Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko ugovarjate tudi na podlagi nujnih legitimnih 

razlogov. 

Poleg tega imate pravico do prenosljivosti podatkov, na podlagi katere lahko zahtevate pridobitev 

osebnih podatkov, ki jih upravljavec podatkov hrani o vas, in njihov prenos od enega upravljavca 

podatkov drugemu, če je to tehnično izvedljivo. 

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov (specifični kontaktni 

podatki so v ustreznem zapisu, objavljenem v registru evidenc). Pri tem lahko veljajo izjeme v skladu z 

Uredbo (EU) 2018/1725. 

V nekaterih primerih bodo vaše pravice morda omejene v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2018/1725, 

notranjimi pravili organa ESMA in drugimi ustreznimi pravnimi določbami, kot je obveznost organa 

ESMA, da ne razkrije zaupnih informacij v skladu z zahtevo po poklicni skrivnosti ali da prepreči 

poseganje v nadzorne ali izvršilne funkcije organa tretje države, ki izvaja javne naloge, ki so mu bile 

dodeljene, ali škoda tem funkcijam. To lahko vključuje funkcije, povezane s spremljanjem ali 

ocenjevanjem skladnosti z veljavno zakonodajo, preprečevanjem ali preiskovanjem domnevne kršitve, 

ter pomembne cilje splošnega javnega interesa ali nadzor reguliranih posameznikov in subjektov. 

Organ ESMA bo v vsakem primeru pred uporabo omejitve ocenil, ali je omejitev ustrezna. Omejitev 

mora biti potrebna in določena z zakonom ter se uporablja le toliko časa, dokler obstaja razlog zanjo. 
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SKLEP O NOTRANJIH PRAVILIH GLEDE OMEJITEV NEKATERIH PRAVIC POSAMEZNIKOV, NA 

KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI 

Sklep o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni 

podatki 

• Organ ESMA je v skladu z zahtevami iz člena 25 Uredbe (EU) 2018/1725 sprejel sklep o 

določitvi notranjih pravil o omejitvah nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo 

osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja organa ESMA (UL 

L 303, 25.11.2019, str. 31–36, v nadaljnjem besedilu: sklep). V skladu s tem sklepom lahko 

organ ESMA uporabi omejitve za nekatere pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni 

podatki (kot so pravica do obveščenosti, pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve 

obdelave itd.). 

• Organ ESMA v vsakem primeru oceni, ali je omejitev ustrezna. Omejitev mora biti potrebna in 

določena z zakonom ter se uporablja le toliko časa, dokler obstaja razlog zanjo. 

Sklep o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni 

podatki 

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam (zunaj 

EU/EGP)? 

Organ ESMA posreduje osebne podatke zunaj EU/EGP samo, kadar je to potrebno in ustrezno za 

izpolnjevanje njegovih obveznosti v okviru mednarodnega sodelovanja v skladu s členom 33 uredbe o 

organu ESMA, kakor je lahko nadalje spremenjen, razveljavljen ali nadomeščen. 

Prenosi se izvedejo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2018/1725, tj. kadar Komisija sprejme sklep o 

ustreznosti, s katerim se tretji državi prizna, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali 

iz pomembnih razlogov v javnem interesu, kot jih priznava pravo Unije ali države članice. 

Če Komisija ne sprejme sklepa o ustreznosti, kadar se ti prenosi opravijo v običajnem poteku poslovanja 

ali prakse, se vaši osebni podatki lahko prenesejo samo organom tretjih držav, ki so podpisniki 

upravnega dogovora med Mednarodnim združenjem nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) in 

organom ESMA za prenos osebnih podatkov med regulatorji vrednostnih papirjev iz EGP in zunaj EGP, 

sprejetega v skladu s členom 48(3) Uredbe. 

Za osebne podatke, izmenjane na podlagi tega upravnega dogovora, so zagotovljeni zlasti naslednji 

zaščitni ukrepi: 

• organ ESMA prenaša samo osebne podatke, ki so relevantni, ustrezni in omejeni na to, kar je 

potrebno za namene, za katere jih zahteva organ tretje države; 

• organ tretje države, ki prejme osebne podatke od organa ESMA, ima vzpostavljene ustrezne 

tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so mu posredovani, pred 

nenamernim ali nezakonitim dostopom, uničenjem, izgubo, spremembo ali nepooblaščenim 

razkritjem; 

• organ tretje države osebnih podatkov ne hrani dlje, kot je potrebno in primerno za namene, za 

katere se podatki obdelujejo; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1575129513769&uri=CELEX:32019Q1125(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1575129513769&uri=CELEX:32019Q1125(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010R1095-20200101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010R1095-20200101&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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• organ tretje države ne sprejme nobene odločitve v zvezi s fizično osebo, ki temelji izključno na 

avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, brez človekovega 

sodelovanja; 

organ tretje države vaših osebnih podatkov ne razširja za druge namene, na primer za trženje ali 

komercialne namene. 

V okviru mednarodnih prenosov so lahko vaše pravice izvzete ali omejene zlasti zato, da se v skladu z 

upravnim dogovorom prepreči poseganje v nadzorne ali izvršilne funkcije organa tretje države, ki deluje 

pri izvajanju javne oblasti, ki mu je bila dodeljena, kot je navedeno v prejšnjem oddelku („Katere so vaše 

pravice in kako jih lahko uveljavite?“), ali škoda tem funkcijam. 

Če menite, da vaši osebni podatki niso bili obdelani v skladu z zaščitnimi ukrepi, določenimi v upravnem 

dogovoru, lahko pritožbo ali zahtevek vložite pri organu ESMA, organu tretje države ali obeh: za to se 

lahko obrnete na upravljavca podatkov (specifični kontaktni podatki so na voljo v ustreznem zapisu, kot 

je objavljen v registru evidenc). V takem primeru si bosta organ ESMA in organ tretje države po najboljših 

močeh prizadevala za pravočasno in sporazumno rešitev spora ali zahtevka. 

Če se zadeva ne reši, se lahko uporabijo drugi načini reševanja spora, razen če je zahtevek očitno 

neutemeljen ali pretiran. Ti načini vključujejo sodelovanje v nezavezujočih postopkih mediacije ali drugih 

nezavezujočih postopkih reševanja sporov, ki jih sproži fizična oseba ali organ ESMA ali zadevni organ 

tretje države. 

Če zadeva ne bo rešena s sodelovanjem organov, nezavezujočo mediacijo ali drugimi nezavezujočimi 

postopki reševanja sporov, bo organ ESMA v primerih, ko ste izrazili pomislek in organ ESMA meni, da 

organ tretje države ni ravnal v skladu z zaščitnimi ukrepi iz upravnega dogovora, začasno prekinil prenos 

osebnih podatkov organu tretje države, dokler ne bo menil, da je organ tretje države problem zadovoljivo 

rešil, in vas bo o tem obvestil. 

UPRAVNI DOGOVOR ZA PRENOS OSEBNIH PODATKOV MED ORGANI EGP IN ORGANI ZUNAJ 

EGP 

• Če Komisija ne sprejme sklepa o ustreznosti, kadar se prenosi osebnih podatkov opravijo v 

običajnem poteku poslovanja ali prakse, organ ESMA prenese osebne podatke organom tretjih 

držav, ki so podpisniki upravnega dogovora med Mednarodnim združenjem nadzornikov trga 

vrednostnih papirjev (IOSCO) in organom ESMA za prenos osebnih podatkov med regulatorji 

vrednostnih papirjev iz EGP in zunaj EGP, sprejetega v skladu s členom 48(3) Uredbe(EU) 

2018/1725; 

• Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) je na podlagi pozitivnega mnenja Evropskega 

odbora za varstvo podatkov (EOVP) (mnenje št. 4/2019) organu ESMA dovolil, da upravni 

dogovor uporablja kot zagotovilo za ustrezne zaščitne ukrepe za prenos osebnih podatkov 

javnim organom v tretjih državah, ki niso zajeti v sklepu Evropske komisije o ustreznosti. 

Seznam podpisnikov upravnega dogovora 

z združenjem IOSCO  

Mnenje 

EOVP  

Sklep o dovoljenju 

ENVP  

Upravni 

dogovor  

https://www.iosco.org/about/?subsection=administrative_arrangement
https://www.iosco.org/about/?subsection=administrative_arrangement
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2019-02-12-opinion_2019-4_art.60_esma_sl.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2019-02-12-opinion_2019-4_art.60_esma_sl.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-13_edps_decision_concerning_iosco-esma_administrative_arrangement_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-13_edps_decision_concerning_iosco-esma_administrative_arrangement_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/administrative_arrangement_aa_for_the_transfer_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_authorities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/administrative_arrangement_aa_for_the_transfer_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_authorities.pdf
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KAKO RAVNAMO Z ELEKTRONSKO POŠTO, KI NAM JO POŠLJETE? 

Na nekaterih straneh na spletnih mestih organa ESMA so povezave do naših kontaktnih e-poštnih 

predalov, ki aktivirajo vašo programsko opremo za elektronsko pošto in vam omogočijo, da sporočite 

svoje pripombe. Kadar pošljete tako sporočilo, se vaši osebni podatki zbirajo le v obsegu, ki je potreben 

za odgovor na vaše sporočilo. Če ekipa, ki upravlja e-poštni predal, ne bo mogla odgovoriti na vprašanje, 

bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi. Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave 

vaše elektronske pošte in s tem povezanih osebnih podatkov, jih vključite v svoje sporočilo. 

KONTAKT POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV 

Če imate vprašanja ali pomisleke, se obrnite na: DPO@esma.europa.eu 

PRAVICA DO PRAVNIH SREDSTEV 

Pravico imate, da vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov 

(edps@edps.europa.eu), če menite, da so vam bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo je 

izvedel organ ESMA, kršene pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725. 

mailto:DPO@esma.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu

