
 

ШТА ЈЕ ЕСМА? 

 

 
Европско надзорно тијело за хартије од вриједности и 
тржишта капитала (European Securities and Markets 
Authority – ESMA) је независно тијело ЕУ са сједиштем 
у Паризу, и представља једно од три европских 
надзорних тијела. 
 
Сврха ЕСМА-е је очување стабилности европског 
финансијског система кроз обезбјеђење интегритета, 
транспарентности, економичности, унапређење 
заштите инвеститора и уредног функционисања 
финансијских тржишта. 
 
ЕСМА -е је основана 1. јануара 2011. године Уредбом 
ЕУ бр. 1095/2010 Европског парламента и Савјета, као 
насљедник Одбора европских регулатора за тржишта 
хартија од вриједности (ЦЕСР). Представља регулатор 
тржишта хартија од вриједности Европске уније и 
одговорна је за координацију мјера које предузимају 
регулатори за хартије од вриједности. 
 
ЕСМА се састоји од два главна органа, Надзорног 
одбора и Управе. Надзорни одбор чине руководиоци 
27 националних тијела, по један посматрач из 
Норвешке, Исланда, Лихтенштајна, Европске комисије, 
представника Европског надзорног тијела за 
банкарство (ЕБА), Европског надзорног тијела за 
осигурање и професионално пензијско осигурање 
(ЕИОПА) и једног представника из Европског одбора за 
системске ризике (ЕСРБ). 
 
Надзорни одбор доноси одлуке о смјерницама ЕСМА-
е, као што су одлуке о усклађености националних 
регулатора с европским законодавством, тумачење 
европског законодавства, улога координатора у 
кризном управљању, одобравање нацрта техничких 
стандарда, давања мишљења о извјештајима, затим 
одобрава годишњи буџет ЕСМА-е и слично. Такође је 
одговоран за одлуке о оперативним и техничким 
питањима администрације. 
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Управа ЕСМА-е је одговорна за организациона питања 
као што су годишњи буџет, кадровска политика и 
годишњи план рада. 

Циљеви ЕСМА-е су: 

 заштита инвеститора кроз заштиту и јачање права 
корисника финансијских производа као инвеститора и 
потврђивање њихових одговорности, 

 уређена тржишта кроз подржавање повећања 
интегритета, транспарентности, ефикасности и 
уредног функционисања финансијских тржишта и 
јачање тржишне инфраструктуре, 

 финансијска стабилност кроз јачање финансијског 
система како би био отпорнији на посљедице 
финансијских неравнотежа и подстицање привредног 
раста. 

Своје циљеве ЕСМА постиже кроз четири активности: 

 процјена ризика за инвеститоре, тржишта и 
финансијску стабилност у циљу промоције 
транспарентности и заштите улагача 

 попуњавање јединственог правилника за финансијска 
тржишта 

 промоција стандардизације надзорних пракси 
 директни надзор над одређеним финансијским 

субјектима. 

Подручја и учесници који имају користи од ЕСМА-е су 
поред привреде и регулатора тржишта хартија од 
вриједности, јавност, сектор финансијских услуга, мали и 
институционални инвеститори те потрошачи, даваоци 
финансијских услуга, корисници финансијских тржишта и 
други. 

ЕСМА настоји штитити 
стабилност 
финансијског система 
ЕУ-а обезбјеђењем 
интегритета, 
транспарентности, 
ефикасноти и 
благовременог 
функционисања 
тржишта хартија од 
вриједности као и 
унаприједити заштиту 
инвеститора. 

 

 

ЕСМА доноси 
регулаторне и техничке 
стандарде на основу 
финансијских закона 
ЕУ-а. Такођер има 
овлаштења издавати 
смјернице и препоруке 
о примјени европског 
права. 
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