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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,1

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 

întrucât:

(1) Finanțarea participativă se afirmă din ce în ce mai mult ca o formă consacrată de 

finanțare alternativă pentru întreprinderile nou-înființate, precum și pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) aflate în etapele inițiale ale ciclului de 

dezvoltare, bazată de obicei pe investiții mici. Finanțarea participativă reprezintă un ▌ 

tip de intermediere a cărei importanță este în creștere, în cadrul căreia un furnizor de 

servicii de finanțare participativă administrează o platformă digitală, deschisă 

publicului, pentru a pune în legătură sau pentru a facilita punerea în legătură a 

potențialilor investitori sau creditori cu întreprinderi care caută finanțare, indiferent 

dacă finanțarea conduce sau nu la un acord de împrumut, la achiziționarea unei 

participații la capital sau a unei participații sub forma unei alte valori mobiliare, fără 

ca furnizorul de servicii de finanțare participativă să își asume riscuri. Prin urmare, 

este oportun să se includă în domeniul de aplicare al prezentului regulament atât 

finanțarea participativă bazată pe creditare, cât și finanțarea participativă bazată pe 

investiții ▌. 

(2) Finanțarea participativă poate contribui la asigurarea accesului la finanțare pentru 

IMM-uri și ▌ la finalizarea uniunii piețelor de capital. Lipsa accesului la finanțare 

pentru aceste întreprinderi reprezintă o problemă chiar și în statele membre în care 

accesul la finanțarea bancară a rămas stabil pe parcursul crizei financiare. Finanțarea 

participativă s-a impus ca o modalitate consacrată de a finanța un proiect sau o 

întreprindere nouă, de obicei cu implicarea unui număr mare de persoane sau de 

organizații, prin intermediul unor platforme online în cadrul cărora persoanele fizice, 

1 JO C , , p. .
2 JO C , , p. .

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Finance
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organizațiile și întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-înființate, atrag sume 

relativ mici de bani. 

(3) Furnizarea de servicii de finanțare participativă se bazează, în general, pe trei tipuri de 

actori: titularul proiectului, care propune proiectul sau creditul pentru afaceri care 

urmează să fie finanțat, investitorii care finanțează proiectul propus, în general prin 

investiții limitate sau credite, și o organizație cu rol de intermediar, sub forma unui 

furnizor de servicii care pune în legătură titularii de proiecte și investitorii sau 

creditorii în cadrul unei platforme online. 

(4) Pe lângă faptul că oferă o sursă alternativă de finanțare, inclusiv de capital de risc, 

finanțarea participativă poate oferi și alte beneficii pentru întreprinderi. Aceasta poate 

asigura o validare a conceptului și a ideii pentru proiect sau întreprindere, poate oferi 

accesul la un număr mare de persoane care îi transmit antreprenorului opinii și 

informații și poate reprezenta un instrument de marketing. ▌

(5) Mai multe state membre au introdus deja regimuri naționale speciale privind 

finanțarea participativă. Aceste regimuri sunt adaptate la caracteristicile și nevoile 

piețelor și investitorilor locali. Prin urmare, normele naționale în vigoare diferă în ceea 

ce privește condițiile de operare a platformelor de finanțare participativă, gama de 

activități permise și cerințele în materie de acordare a licențelor. 

(6) Diferențele dintre normele naționale în vigoare sunt de natură să obstrucționeze 

furnizarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă și au, astfel, un efect 

direct asupra funcționării pieței interne pentru aceste servicii. În special, fragmentarea 

cadrului juridic în funcție de frontierele naționale creează costuri substanțiale de 

conformare juridică pentru investitorii de retail, care se confruntă adesea cu dificultăți 

disproporționate comparativ cu dimensiunea investițiilor lor atunci când determină 

normele aplicabile serviciilor de finanțare participativă furnizate transfrontalier. Prin 

urmare, acești investitori sunt adesea descurajați să investească la nivel transfrontalier 

prin intermediul platformelor de finanțare participativă. Din aceleași motive, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă care operează astfel de platforme sunt descurajați 

să își ofere serviciile în alt stat membru decât cel în care sunt stabiliți. Prin urmare, 

activitățile de finanțare participativă s-au desfășurat, până în prezent, preponderent la 

nivel național, ceea ce a împiedicat crearea unei piețe a finanțării participative la scara 
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Uniunii și a împiedicat accesul întreprinderilor la serviciile de finanțare participativă, 

în special în cazul în care o întreprindere funcționează într-un stat membru care nu 

dispune de „accesul la participare” din cauza populației sale comparativ mai mici.

(7) Așadar, în vederea promovării activităților de finanțare participativă la nivel 

transfrontalier și a facilitării exercitării libertății de a furniza și de a beneficia de aceste 

servicii pe piața internă a finanțării participative, este necesar să se abordeze 

obstacolele existente în calea bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de 

finanțare participativă. Stabilirea unui set unic de norme privind furnizarea de servicii 

de finanțare participativă care să le ofere prestatorilor de servicii posibilitatea de a 

solicita o autorizație unică la nivelul Uniunii pentru a-și exercita activitatea în temeiul 

acestor norme reprezintă un prim pas adecvat pentru promovarea activităților de 

finanțare participativă la nivel transfrontalier și consolidarea, în acest mod, a 

funcționării pieței unice.

(8) Prin abordarea obstacolelor în calea funcționării pieței interne a serviciilor de finanțare 

participativă, prezentul regulament urmărește să promoveze activitățile transfrontaliere 

de finanțare a întreprinderilor. Prin urmare, ar trebui ca serviciile de finanțare 

participativă legate de acordarea de împrumuturi consumatorilor, astfel cum sunt 

definiți la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului1, să nu intre sub incidența prezentului regulament. 

(9) Pentru a evita ca aceeași activitate să facă obiectul mai multor autorizații în cadrul 

Uniunii, serviciile de finanțare participativă furnizate de persoane care au fost 

autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului2 sau furnizate în conformitate cu legislația națională ar trebui să fie excluse 

din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(10) În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe creditare, facilitarea acordării de 

împrumuturi, inclusiv serviciile precum prezentarea ofertelor de finanțare participativă 

1 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 
privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE 
a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

2 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 
privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
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clienților sau acordarea de ratinguri pentru bonitatea titularilor de proiecte, ar trebui să 

țină seama de diferitele modele de afaceri care permit încheierea unui acord de 

împrumut prin intermediul unei platforme de finanțare participativă între unul sau mai 

mulți clienți și unul sau mai mulți titulari de proiecte.

(11) În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe investiții, transferabilitatea unui 

titlu de valoare este o garanție importantă pentru ca investitorii să fie în măsură să își 

recupereze banii investiți, deoarece le oferă posibilitatea legală de a-și înstrăina 

participația pe piețele de capital. Prin urmare, prezentul regulament vizează și permite 

numai serviciile de finanțare participativă bazate pe investiții în legătură cu valori 

mobiliare (titluri de valoare care pot fi transferate). Instrumentele financiare care nu 

sunt valori mobiliare, ar trebui, însă, să fie excluse din domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, deoarece implică riscuri pentru investitori care nu pot fi 

gestionate în mod adecvat în acest cadru juridic. 

(11a) Caracteristicile ofertelor inițiale de monede (ICO) diferă considerabil de finanțarea 

participativă reglementată prin prezentul regulament. Între altele, ofertele inițiale de 

monede nu utilizează, în general, intermediari, precum platformele de finanțare 

participativă și, deseori, atrag fonduri care depășesc 1 000 000 EUR. Includerea 

ICO în prezentul regulament nu ar soluționa ansamblul problemelor asociate cu 

aceste tipuri de oferte.

(12) Date fiind riscurile asociate investițiilor de finanțare participativă, pentru asigurarea 

unei protecții eficace a investitorilor și pentru instituirea unui mecanism de 

disciplină a pieței, este oportun să se impună un plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

8 000 000 EUR, care este pragul maxim până la care statele membre pot scuti 

ofertele publice de valori mobiliare de obligația de a publica un prospect în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al 

Consiliului1. În pofida standardului ridicat necesar de protecție a investitorilor, acest 

prag ar trebui stabilit în conformitate cu practicile de pe piețele naționale pentru a 

1 Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 
2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori 
mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, 
și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).
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face platforma Uniunii atractivă pentru activitățile transfrontaliere de finanțare a 

întreprinderilor.

(12a) Prezentul regulament definește conținutul unei fișe cu informații esențiale privind 

investiția, care trebuie pusă la dispoziția investitorilor potențiali pentru fiecare 

ofertă de finanțare participativă. Întrucât fișa cu informații esențiale privind 

investiția este concepută pentru a fi adaptată specificităților unei oferte de finanțare 

participativă și nevoilor de informare ale investitorilor, aceasta ar trebui să 

înlocuiască prospectul prevăzut în Regulamentul (UE) 2017/1129 pentru ofertele 

publice de valori mobiliare. Prin urmare, ofertele de finanțare participativă care fac 

obiectul prezentului regulament ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al 

Regulamentului (UE) 2017/1129, care ar trebui să fie modificat în consecință.

(13) Pentru a se evita arbitrajul de reglementare și a se asigura supravegherea eficace a 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă, ar trebui ca acestora să li se interzică 

să accepte depozite sau alte fonduri rambursabile de la populație, cu excepția cazului 

în care sunt autorizați ca instituții de credit în conformitate cu articolul 8 din 

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului1. 

(14) Pentru atingerea acestui obiectiv, furnizorii de finanțare participativă ar trebui să aibă 

posibilitatea de a solicita o autorizație unică la nivelul Uniunii și de a-și exercita 

activitatea în conformitate cu aceste cerințe uniforme. Cu toate acestea, pentru a 

menține o disponibilitate largă a ofertelor de finanțare participativă orientate exclusiv 

către piețele naționale, furnizorii de servicii de finanțare participativă care decid să își 

ofere serviciile în conformitate cu legislația națională aplicabilă ar trebui să fie în 

continuare în măsură să facă acest lucru. În consecință, cerințele uniforme prevăzute în 

prezentul regulament ar trebui să fie opționale și, prin urmare, să nu li se aplice 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă care optează să desfășoare activități 

numai la nivel național.

(15) Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, pentru a reduce 

riscurile asociate finanțării participative și pentru a asigura tratamentul echitabil al 

1 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu 
privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a 
instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și 
de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
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tuturor clienților, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de 

o politică elaborată astfel încât să se asigure faptul că proiectele sunt selectate într-un 

mod profesionist, corect și transparent, iar serviciile de finanțare participativă sunt 

furnizate în același mod.

(15a) Din aceleași motive, furnizorii de servicii de finanțare participativă care utilizează 

ICO pe platformele lor ar trebui să fie excluși din domeniul de aplicare al 

prezentului regulament. Pentru a asigura eficiența cadrului de reglementare cu 

privire la tehnologia emergentă în materie de ICO, în viitor, Comisia ar putea să 

propună o legislație cuprinzătoare la nivelul UE, bazată pe o evaluare aprofundată 

a impactului. 

(15b) Instrumentele alternative de investiții, cum sunt ICO, au potențial în materie de 

finanțare a IMM-urilor, a întreprinderilor nou-înființate inovatoare și a 

întreprinderilor în curs de extindere, pot accelera transferul de tehnologie și pot 

constitui o componentă esențială a uniunii piețelor de capital. Comisia ar trebui să 

evalueze necesitatea de a propune un cadru legislativ separat, aplicabil la nivelul 

Uniunii, care să reglementeze ICO. O securitate juridică sporită la nivel general ar 

putea contribui la creșterea nivelului de protecție a investitorilor și a consumatorilor 

și la reducerea riscurilor legate de informațiile asimetrice, comportamentul 

fraudulos și activitățile ilegale.

(16) Pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților lor, indiferent dacă aceștia sunt 

potențiali investitori, investitori efectivi sau titulari de proiecte, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă ar trebui să poată exercita o anumită putere de apreciere în 

numele clienților cu privire la parametrii ordinelor date de aceștia, cu condiția ca 

furnizorii să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil 

pentru clienți și să le comunice metoda exactă aplicată și parametrii pe baza cărora 

exercită această putere de apreciere. Pentru a se asigura că investitorilor potențiali le 

sunt oferite oportunități de investiții cu respectarea principiului neutralității, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să plătească sau să accepte nicio 

remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele 

investitorilor către o anumită ofertă de pe platformele lor sau către o anumită ofertă de 

pe o platformă terță.
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(17) Prezentul regulament are scopul de a facilita investițiile directe și de a evita crearea 

unor posibilități de arbitraj de reglementare pentru intermediarii financiari 

reglementați în temeiul altor dispoziții ale legislației Uniunii, în special al normelor 

Uniunii care reglementează administratorii de active. Utilizarea structurilor juridice, 

inclusiv a vehiculelor cu scop special, ca intermediari între proiectul sau 

întreprinderea de finanțare participativă și investitori, ar trebui, prin urmare, să fie 

strict reglementată și autorizată numai în cazul contrapărților eligibile sau al 

investitorilor profesioniști electivi, astfel cum sunt definiți în Directiva 2014/65/UE. 

(18) Asigurarea unui sistem de guvernanță eficace este esențială pentru gestionarea 

adecvată a riscurilor și pentru prevenirea oricărui conflict de interese. Furnizorii de 

servicii de finanțare participativă ar trebui, așadar, să dispună de mecanisme de 

guvernanță care să asigure gestionarea eficace și prudentă, iar conducerea acestora ar 

trebui să se bucure de o bună reputație și să aibă un nivel adecvat de cunoștințe și 

experiență. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, de asemenea, să 

instituie proceduri pentru a primi și a trata plângerile depuse de clienți.

(19) Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să funcționeze ca intermediari 

neutri între clienți pe platformele lor de finanțare participativă. În vederea prevenirii 

conflictelor de interese, ar trebui stabilite anumite cerințe cu privire la furnizorii de 

servicii de finanțare participativă, la membrii personalului de conducere și angajații 

acestora sau la orice persoană care exercită un control direct sau indirect asupra lor. 

Cu excepția cazului în care interesele financiare în proiecte sau oferte sunt 

publicate în avans pe site-ul lor internet, ar trebui ca furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă să li se interzică orice participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă. În acest mod, li 

se va permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să își alinieze 

interesele cu interesele investitorilor. În plus, acționarii care dețin cel puțin 20 % din 

capitalul social sau din drepturile de vot și membrii personalului de conducere ▌, 

precum și orice persoană care controlează direct ▌o platformă de finanțare 

participativă nu ar trebui să acționeze în calitate de clienți în ceea ce privește serviciile 

de finanțare participativă oferite pe respectiva platformă de finanțare participativă.
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(20) În interesul furnizării eficiente și în bune condiții a serviciilor de finanțare 

participativă, ar trebui ca furnizorilor acestor servicii să li se permită să încredințeze, 

integral sau parțial, orice funcție operațională altor furnizori de servicii, cu condiția ca 

externalizarea să nu dăuneze semnificativ calității controalelor interne ale furnizorilor 

de servicii de finanțare participativă și exercitării unei supravegheri eficace de către 

aceștia. Cu toate acestea, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să 

rămână pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament. 

(21) Pentru a deține fonduri ale clienților și a furniza servicii de plată este necesară o 

autorizație în calitate de furnizor de servicii de plată în conformitate cu 

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului1. Această cerință 

de autorizare obligatorie nu poate fi îndeplinită prin obținerea unei autorizații în 

calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă. Prin urmare, trebuie subliniat 

clar faptul că, în cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă 

realizează astfel de servicii de plată în legătură cu serviciile sale de finanțare 

participativă, acesta trebuie să obțină și autorizarea în calitate de furnizor de servicii de 

plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366. Pentru a permite o supraveghere 

adecvată a acestor activități, autoritatea națională competentă ar trebui să fie 

informată dacă furnizorul de servicii de finanțare participativă intenționează să ofere el 

însuși servicii de plată, cu autorizația corespunzătoare, sau dacă aceste servicii vor fi 

externalizate către o parte terță autorizată.

(22) Dezvoltarea și buna funcționare a serviciilor de finanțare participativă la nivel 

transfrontalier necesită extinderea lor la o scară suficientă și încrederea cetățenilor în 

aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe uniforme, 

proporționale și aplicabile direct în materie de autorizare și să se prevadă un punct 

unic de supraveghere. 

(23) Un nivel ridicat de încredere din partea investitorilor contribuie la dezvoltarea 

serviciilor de finanțare participativă. Cerințele aplicabile serviciilor de finanțare 

participativă ar trebui, prin urmare, să faciliteze furnizarea transfrontalieră a acestor 

1 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 
2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 
2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și 
de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).
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servicii, să reducă riscurile operaționale și să asigure un grad ridicat de transparență și 

de protecție a investitorilor.

(24) Serviciile de finanțare participativă pot fi expuse riscurilor de spălare a banilor și de 

finanțare a terorismului, astfel cum se subliniază în Raportul Comisiei privind 

evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează 

piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere1. Prin urmare, ar trebui avute în 

vedere măsuri de protecție pentru îndeplinirea condițiilor de autorizare, evaluarea 

bunei reputații a membrilor conducerii, furnizarea de servicii de plată numai prin 

entități autorizate care fac obiectul cerințelor privind combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. În vederea consolidării stabilității financiare prin combaterea 

riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, și ținând seama de pragul 

maxim al fondurilor care pot fi atrase printr-o ofertă de finanțare participativă în 

conformitate cu prezentul regulament, Comisia ar trebui să evalueze necesitatea și 

proporționalitatea supunerii furnizorilor de servicii de finanțare participativă 

autorizați în temeiul prezentului regulament anumitor obligații sau tuturor 

obligațiilor de a respecta prevederile actelor legislative naționale de punere în aplicare 

a Directivei (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea 

terorismului și a adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista 

entităților obligate în sensul Directivei (UE) 2015/849.

(25) Pentru a le permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să opereze la nivel 

transfrontalier fără să se confrunte cu norme divergente și pentru a facilita, astfel, 

finanțarea proiectelor din întreaga Uniune de către investitori din diferite state 

membre, nu ar trebui să li se permită statelor membre să impună cerințe suplimentare 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă care au fost deja autorizați în temeiul 

prezentului regulament.

(26) Procesul de autorizare ar trebui să îi permită autorității naționale competente să fie 

informată cu privire la serviciile pe care potențialii furnizori de servicii de finanțare 

participativă intenționează să le furnizeze și cu privire la platforma sau platformele 

de finanțare participativă pe care intenționează să își desfășoare activitatea, să 

1 COM(2017)0340, Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează 
piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere.



PE635.487/ 11

RO

evalueze calitatea gestionării acestora și să evalueze organizarea și procedurile interne 

instituite de potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă pentru a asigura 

conformitatea cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

(27) Pentru a facilita transparența față de investitorii de retail în ceea ce privește furnizarea 

serviciilor de finanțare participativă, ESMA ar trebui să creeze și actualizeze un 

registru public al tuturor furnizorilor autorizați de servicii de finanțare participativă și 

care operează platforme de finanțare participativă în Uniune în conformitate cu 

prezentul regulament.

(28) Ar trebui ca autorizarea să fie retrasă în cazul în care condițiile pentru emiterea 

acesteia nu mai sunt îndeplinite. În special, autoritatea națională competentă ar trebui 

să fie în măsură să evalueze dacă buna reputație a membrilor conducerii a fost afectată 

sau dacă procedurile și sistemele interne au înregistrat deficiențe grave. Pentru a 

permite autorității naționale competente să evalueze dacă o autorizație de furnizor de 

servicii de finanțare participativă ar trebui să fie retrasă, autoritatea națională 

competentă ar trebui să fie informată ori de câte ori un furnizor de servicii de 

finanțare participativă sau un terț care acționează în numele unui astfel de furnizor și-a 

pierdut autorizația în calitate de instituție de plată sau s-a constatat că încalcă Directiva 

(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului1.

(29) Pentru ca investitorii potențiali să înțeleagă clar natura, riscurile, costurile și 

comisioanele aferente serviciilor de finanțare participativă, ar trebui ca furnizorii 

acestor servicii să le ofere clienților lor informații clare și dezagregate. 

(30) Investițiile în produsele comercializate pe platformele de finanțare participativă nu 

sunt comparabile cu produsele tradiționale de investiții sau de economii și nu ar trebui 

să fie comercializate ca atare. Cu toate acestea, pentru a se asigura că investitorii 

potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă, este 

obligatoriu ca furnizorii de servicii de finanțare participativă ▌ să supună investitorii 

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, 
p. 73).
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potențiali la un test al cunoștințelor la intrarea pe piață pentru a determina nivelul lor 

de înțelegere în materie de investiții. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar 

trebui să avertizeze, în mod explicit, investitorii potențiali ori de câte ori serviciile de 

finanțare participativă furnizate sunt considerate inadecvate pentru aceștia. 

(31) Pentru a le permite potențialilor investitori să ia o decizie de investiții în cunoștință de 

cauză, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să pună la dispoziția 

acestora o fișă cu informații esențiale privind investiția. Fișa cu informații esențiale 

privind investiția ar trebui să îi avertizeze pe potențialii investitori că mediul de 

investiții vizat prezintă riscuri și nu este acoperit nici de schema de garantare a 

depozitelor și nici garanțiile de compensare a investitorilor. 

(32) Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui, de asemenea, să țină seama de 

particularitățile și de riscurile asociate întreprinderilor aflate în etapele inițiale de 

dezvoltare și să prezinte cu preponderență informații semnificative despre titularii de 

proiecte, drepturile și comisioanele investitorilor, precum și tipul valorilor mobiliare și 

al acordurilor de împrumut oferite. Deoarece titularul de proiect este cel mai în măsură 

să furnizeze aceste informații, fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să 

fie elaborată de titularul de proiect în cauză. Cu toate acestea, având în vedere faptul 

că furnizorii de servicii de finanțare participativă sunt responsabili pentru informarea 

potențialilor lor investitori, aceștia sunt responsabili pentru exhaustivitatea fișei cu 

informații esențiale privind investiția ▌.

(33) Pentru a se asigura accesul fluid și rapid la piețele de capital pentru întreprinderile 

nou-înființate și IMM-uri, pentru a reduce costurile de finanțare ale acestora și pentru 

a evita întârzierile și costurile pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă, 

fișa cu informații esențiale privind investiția nu ar trebui să fie aprobată de o autoritate 

competentă. 

(34) Pentru a se evita costurile nejustificate și sarcina administrativă legate de furnizarea 

transfrontalieră de servicii de finanțare participativă, comunicările publicitare nu ar 

trebui să facă obiectul cerințelor de traducere ▌.

(35) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să fie în măsură să asigure 

corelarea, discreționară sau nediscreționară, a intereselor de cumpărare și a celor de 
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vânzare, în acest sens fiind necesară obținerea unei autorizații în calitate de firmă de 

investiții în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/65/UE sau de piață 

reglementată în conformitate cu articolul 44 din directiva menționată. În interesul 

transparenței și al facilitării fluxului de informații, ar trebui ca furnizorii de servicii de 

finanțare participativă să le poată permite investitorilor care au făcut investiții prin 

platformele lor să ia contact unul cu altul și să încheie, pe platformele respective, 

tranzacții în legătură cu investițiile inițiale realizate pe platformele respective. Cu toate 

acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să își informeze 

clienții că nu administrează un sistem de tranzacționare și că orice activitate de 

cumpărare și de vânzare desfășurată pe platformele lor este la latitudinea și sub 

responsabilitatea clienților. 

(36) Pentru a facilita transparența și a asigura o documentare corespunzătoare a 

comunicărilor cu clienții, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să 

păstreze toate evidențele corespunzătoare referitoare la serviciile și tranzacțiile lor. 

(37) Pentru a se asigura un tratament echitabil și nediscriminatoriu al investitorilor și al 

titularilor de proiecte, nu ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă 

care își promovează serviciile prin comunicări publicitare să trateze un anumit proiect 

într-un mod mai favorabil decât alte proiecte oferite pe platformele lor, în afara 

cazului în care există un motiv obiectiv pentru a proceda astfel, cum ar fi solicitări 

specifice din partea investitorului sau profilul de risc predefinit al investitorului. Cu 

toate acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să fie 

împiedicați să menționeze ofertele închise cu succes, în care investițiile prin 

intermediul platformei nu mai sunt posibile și sunt încurajați să facă posibilă 

comparabilitatea performanței proiectelor lor închise.

(38) Pentru a asigura o mai mare certitudine juridică pentru furnizorii de servicii de 

finanțare participativă care își desfășoară activitatea la nivelul Uniunii și pentru a 

facilita accesul la piață, ar trebui să fie publicate electronic ▌ informații complete cu 

privire la actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile în statele membre 

care reglementează în mod expres comunicările publicitare ale furnizorilor de servicii 

de finanțare participativă, precum și rezumate ale acestor acte. Autoritățile competente 

și ESMA ar trebui să mențină baze de date centrale în acest scop. 
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(39) Pentru a dobândi o mai bună înțelegere a amplorii diferențelor de reglementare 

existente între statele membre în ceea ce privește cerințele aplicabile comunicărilor 

publicitare, autoritățile competente ar trebui să prezinte ESMA un raport anual detaliat 

cu privire la activitățile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în 

acest domeniu. 

(39a) Pentru a asigura aplicarea coerentă a autorizațiilor și a cerințelor referitoare la 

furnizorii de servicii de finanțare participativă care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul Uniunii, ESMA ar trebui să elaboreze standarde tehnice de reglementare 

pe care să le înainteze Comisiei.

(40) Este important să se asigure în mod eficace și eficient conformitatea cu cerințele 

referitoare la autorizarea și la furnizarea serviciilor de finanțare participativă, în 

conformitate cu prezentul regulament. Autoritatea națională competentă ar trebui să 

acorde autorizarea și să exercite supravegherea. Autoritatea națională competentă ar 

trebui să dețină competența de a solicita informații, de a efectua investigații generale 

și inspecții la fața locului, de a emite anunțuri publice și avertismente și de a aplica 

sancțiuni. Autoritatea națională competentă ar trebui să își utilizeze competențele de 

supraveghere și de sancționare în mod proporțional. 

▌

(42) Pentru a-și acoperi costurile, inclusiv cheltuielile generale, autoritatea națională 

competentă ar trebui să perceapă taxe de la entitățile supravegheate direct. Nivelul 

taxei ar trebui să fie proporțional cu dimensiunea fiecărei entități supravegheate direct, 

având în vedere stadiul incipient de dezvoltare al sectorului finanțării participative.

(43) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a aborda fragmentarea 

cadrului juridic aplicabil serviciilor de finanțare participativă pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne în ceea ce privește aceste servicii, îmbunătățind în același 

timp protecția investitorilor și eficiența pieței și contribuind la crearea uniunii piețelor 

de capital, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci pot fi 

realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu 

principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este 
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prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar 

pentru îndeplinirea respectivelor obiective. 

(44) Aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată pentru a fi aliniată la aplicarea 

normelor naționale care transpun Directiva XXX/XXXX/UE [Directiva (UE).../... din 

... a Parlamentului European și a Consiliului], care exclude furnizorii de servicii de 

finanțare participativă care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament de la 

aplicarea Directivei 2014/65/UE. 

(45) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, prezentul regulament 

ar trebui să fie interpretat și pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și 

principii.

(46) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu 

articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului1,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe uniforme cu privire la următoarele aspecte: 

(a) funcționarea și organizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;

(b) autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;

1 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera 
circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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(c) transparența și comunicările publicitare în legătură cu furnizarea de servicii de 

finanțare participativă în Uniune.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care aleg să solicite autorizarea în 

conformitate cu articolul 10 și furnizorilor de servicii de finanțare participativă 

autorizați în conformitate cu articolul menționat, în ceea ce privește furnizarea de 

servicii de finanțare participativă. Aceste persoane juridice trebuie să aibă un sediu 

real și stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii, pentru a putea fi eligibile să 

solicite o autorizație.

(2) Prezentul regulament nu se aplică:

(a) serviciilor de finanțare participativă furnizate titularilor de proiecte care sunt 

consumatori, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (a) din 

Directiva 2008/48/CE;

(b) serviciilor de finanțare participativă furnizate de persoane fizice sau juridice 

care au fost autorizate ca firme de investiții în conformitate cu articolul 7 din 

Directiva 2014/65/UE;

(c) serviciilor de finanțare participativă furnizate de persoane fizice sau juridice în 

conformitate cu legislația națională;

(d) ofertelor de finanțare participativă cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare participativă.

(2a) Legislația națională privind cerințele în materie de autorizații aplicabilă titularilor 

de proiecte sau investitorilor nu îi împiedică pe titularii de proiecte sau pe 

investitori să utilizeze serviciile de finanțare participativă oferite, în conformitate 

cu prezentul regulament, de furnizorii de servicii de finanțare participativă care au 

fost autorizați în temeiul prezentului regulament.
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Articolul 3

Definiții

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „serviciu de finanțare participativă” înseamnă furnizarea unei platforme de 

finanțare participativă care permite realizarea oricăreia dintre următoarele 

acțiuni:

(i) furnizarea unui serviciu direct de finanțare participativă, care include 

facilitarea punerii în legătură a unui anumit investitor cu un anumit 

titular de proiect și a punerii în legătură a unui anumit titular de 

proiect cu un anumit investitor;

(ii) furnizarea unui serviciu intermediat de finanțare participativă, care 

include facilitarea punerii în legătură a unui investitor cu un titular de 

proiect și stabilirea prețului și a pachetelor de oferte asociate acestei 

corelări sau facilitarea punerii în legătură a unui titular de proiect cu 

un investitor și stabilirea prețului corespunzător ofertelor asociate 

acestei corelări, sau ambele.

(b) „platformă de finanțare participativă” înseamnă un sistem electronic ▌ operat 

sau gestionat de un furnizor de servicii de finanțare participativă; 

(c) „furnizor de servicii de finanțare participativă” înseamnă o persoană juridică 

care furnizează unul sau mai multe servicii de finanțare participativă și care a 

fost autorizată în acest scop de către autoritatea națională competentă 

relevantă în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament;

(d) „ofertă de finanțare participativă” înseamnă orice comunicare din partea unui 

furnizor de servicii de finanțare participativă care conține informații de natură 

să le permită potențialilor investitori să ia o decizie cu privire la avantajele 

încheierii unei tranzacții de finanțare participativă;
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(e) „client” înseamnă orice investitor sau titular de proiect, potențial sau efectiv, 

căruia un furnizor de servicii de finanțare participativă îi oferă sau i-ar putea 

oferi servicii de finanțare participativă; 

(f) „titular de proiect” înseamnă orice persoană care dorește să obțină finanțare 

prin intermediul unei platforme de finanțare participativă; 

(g) „investitor” înseamnă orice persoană care, prin intermediul unei platforme de 

finanțare participativă, acordă împrumuturi sau achiziționează valori mobiliare;

(h) „proiect de finanțare participativă” înseamnă scopul pentru care un titular de 

proiect ▌ urmărește să atragă fonduri prin oferta de finanțare participativă;

(i) „valori mobiliare” înseamnă valori mobiliare, astfel cum sunt definite la 

articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE;

(j) „comunicare publicitară” înseamnă orice informare sau comunicare din partea 

unui furnizor de servicii de finanțare participativă adresată unui potențial 

investitor sau titular de proiect cu privire la serviciile furnizorului de servicii de 

finanțare participativă, altele decât informațiile care trebuie furnizate 

investitorilor în conformitate cu prezentul regulament;

(k) „suport durabil” înseamnă un instrument care asigură stocarea informațiilor 

într-un mod care permite ca informațiile respective să poată fi consultate 

ulterior și pentru o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care 

permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;

(l) „vehicul cu scop special” sau „SPV” înseamnă o entitate înființată doar în 

scopul unei securitizări în sensul articolului 1 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene sau care 

servește doar acestui scop1;

(la) „împrumut” înseamnă un contract care stabilește obligația investitorului de 

a pune la dispoziția titularului de proiect o sumă de bani convenită pentru un 

1 JO L 297, 7.11.2013, p. 107.
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interval de timp convenit și în temeiul căruia titularul de proiect este obligat 

să ramburseze suma respectivă la termenul convenit; 

(lb) „autoritate națională competentă” sau „ANC” înseamnă autoritatea sau 

autoritățile naționale desemnate de un stat membru, având competențele 

necesare și responsabilitățile corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor 

legate de autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

▌

Capitolul II 

Furnizarea de servicii de finanțare participativă și cerințele 

organizatorice și operaționale pentru furnizorii de servicii de 

finanțare participativă 

Articolul 4

Furnizarea de servicii de finanțare participativă 

(1) Serviciile de finanțare participativă pot fi furnizate numai de către persoane juridice 

care au un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii și care au fost 

autorizate ca furnizori de servicii de finanțare participativă în conformitate cu 

articolul 10 din prezentul regulament. 

Persoanele juridice stabilite într-o țară terță nu sunt în măsură să solicite 

autorizație în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul 

prezentului regulament.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă acționează în mod onest, corect și 

profesionist, în interesul clienților lor efectivi și potențiali.

(3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu plătesc și nu acceptă nicio 

remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele 

investitorilor către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe platforma lor sau 

către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe o platformă terță. 
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(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă pot exercita o anumită putere de 

apreciere în numele clienților cu privire la parametrii ordinelor date de aceștia, caz în 

care trebuie să le comunice clienților metoda exactă aplicată și parametrii puterii de 

apreciere și să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil 

pentru clienții lor.

(5) În ceea ce privește utilizarea vehiculelor cu scop special pentru a furniza servicii de 

finanțare participativă investitorilor care nu sunt contrapărți eligibile, astfel cum 

sunt acestea definite în Directiva 2014/65/UE, furnizorii de servicii de finanțare 

participativă au dreptul să transfere către vehiculul cu scop special numai un singur 

activ pentru a le permite investitorilor să își asume o expunere față de respectivul 

activ prin achiziționarea de titluri de valoare. Decizia de a-și asuma o expunere față 

de respectivul activ-suport le revine exclusiv investitorilor. 

Articolul 4a

Serviciile intermediate de finanțare participativă

În sensul prezentului regulament, se consideră că serviciile intermediate de finanțare 

participativă includ următoarele:

(a). plasarea, fără angajament ferm, astfel cum se prevede la punctul 7 din secțiunea A a 

anexei I la Directiva 2014/65/UE, de valori mobiliare sau facilitarea activității de 

contractare a creditelor de către titularii de proiecte;

(b) furnizarea de serviciile de consultanță de investiții, astfel cum se prevede la punctul 5 

din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, în ceea ce privește valorile 

mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de 

proiecte; precum și

(c) primirea și transmiterea de ordine ale clienților, astfel cum se prevede la punctul 1 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, cu privire la valorile mobiliare sau 

facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte.
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Articolul 5

Gestionarea eficace și prudentă

Membrii conducerii furnizorilor de servicii de finanțare participativă stabilesc și 

supraveghează implementarea unor politici și proceduri adecvate care să asigure gestionarea 

eficace și prudentă, inclusiv separarea sarcinilor, continuitatea activității și prevenirea 

conflictelor de interese, într-un mod care să promoveze integritatea pieței și interesele 

clienților. Furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la 

articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iia) se asigură că dispun de sisteme și de 

controale adecvate pentru gestionarea riscului și modelarea financiară pentru respectiva 

ofertă de servicii.

Articolul 5a

Cerințele privind obligația de diligență

(1a) Furnizorii de servicii de finanțare participativă îndeplinesc un nivel minim al 

obligației de diligență cu privire la titularii de proiecte care propun ca proiectele 

lor să fie finanțate prin intermediul platformei de finanțare participativă a unui 

furnizor de servicii de finanțare participativă.

(2a) Nivelul minim al obligației de diligență menționat la alineatul (1) include toate 

elementele următoare:

(a) dovada că titularul de proiect nu are cazier judiciar pentru încălcări ale 

dreptului comercial național, ale legislației naționale în materie de insolvență, 

ale legislației naționale privind serviciile financiare, ale legislației privind 

combaterea spălării banilor, ale legislației naționale în materie de fraudă sau ale 

reglementărilor naționale privind răspunderea profesională;

(b) dovada că titularul de proiect care dorește să obțină finanțare prin intermediul 

platformei de finanțare participativă:

(i) nu este stabilit pe teritoriul unei jurisdicții necooperante, astfel cum este 

recunoscută de politica relevantă a Uniunii, sau al unei țări terțe cu grad de risc 

ridicat, în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849; sau
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(ii) respectă în mod eficace standardele fiscale convenite la nivelul Uniunii sau 

la nivel internațional privind transparența și schimbul de informații.

Articolul 6

Tratarea plângerilor

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă instituie și publică descrieri ale unor 

proceduri eficace și transparente pentru tratarea promptă, echitabilă și coerentă a 

plângerilor primite de la clienți.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că clienții sunt în 

măsură să depună, cu titlu gratuit, plângeri împotriva acestora.

(3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă elaborează și pun la dispoziția 

clienților un model standard de plângere și păstrează o evidență a tuturor 

plângerilor primite și a măsurilor luate.

(3a) Furnizorii de servicii de finanțare participativă analizează toate plângerile în timp 

util și în mod echitabil și îi comunică reclamantului rezultatul într-un interval de 

timp rezonabil.

(4) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica 

cerințele, formatele standard și procedurile pentru tratarea plângerilor.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei 

până la ... [XXX (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare 

menționate în primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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Articolul 7

Conflicte de interese

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu trebuie să dețină nicio participație 

financiară la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare 

participativă.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, furnizorii de servicii de 

finanțare participativă pot deține o participație financiară la o ofertă de finanțare 

participativă de pe platformele lor de finanțare participativă atunci când 

informațiile referitoare la respectiva participație sunt comunicate cu claritate 

clienților prin publicarea unor proceduri de selecție clare și transparente.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu îi acceptă în calitate de clienți pe 

acționarii lor care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot, 

pe membrii personalului de conducere ▌ sau pe orice altă persoană legată în mod 

direct ▌ de respectivii acționari și membri ai personalului de conducere ▌ prin relații 

de control, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) 

din Directiva 2014/65/UE.

(3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă mențin și aplică reguli interne eficace 

pentru a preveni conflictele de interese și se asigură că angajații lor nu pot exercita 

în mod direct sau indirect nicio influență asupra proiectelor la care participă din 

punct de vedere financiar. 

(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile adecvate pentru a 

preveni, a identifica, a gestiona și a face publice conflictele de interese dintre 

furnizorii de finanțare participativă, acționarii, membrii personalului de conducere și 

angajații lor sau orice altă persoană legată direct sau indirect de aceștia printr-o 

relație de control, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera 

(b) din Directiva 2014/65/UE, și clienții lor sau dintre un client și un alt client. 

(5) Furnizorii de servicii de finanțare participativă le prezintă clienților ▌ informații 

privind natura generală și sursele conflictelor de interese și măsurile luate pentru a 

atenua aceste riscuri. 
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(6) Informarea menționată la alineatul (5):

(a) este efectuată pe un suport durabil;

(b) include suficiente detalii, ținând seama de natura fiecărui client, pentru a-i 

permite acestuia din urmă să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la 

serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.

(7) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica 

următoarele:

(a) cerințele pentru menținerea sau aplicarea procedurilor de selecție aplicabile în 

cazul participațiilor financiare și a regulilor interne menționate la alineatele 

(1) și (3);

(b) măsurile menționate la alineatul (4);

(c) modalitățile pentru informarea menționată la alineatele (5) și (6). 

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare 

menționate în termen de ... [XXX (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare 

menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la 

articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 7a

Alinierea intereselor platformei de finanțare participativă cu cele ale investitorilor

(1) Pentru a se asigura că platformele de finanțare participativă își aliniază 

stimulentele cu cele ale investitorilor, mecanismele de stimulare sunt încurajate.

(2) Platformele de finanțare participativă pot participa la finanțarea unui proiect. 

Participația nu depășește 2 % din capitalul acumulat pentru proiect.
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(3) Poate fi acordat un comision bazat pe rezultatele obținute („carry”) furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă, de fiecare dată când un proiect este retras cu 

succes de pe platforma de finanțare participativă.

(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă îi transmit ESMA o descriere a 

politicii referitoare la alinierea intereselor pe care intenționează să o aplice înainte 

de obținerea autorizației și solicită aprobarea acesteia.

(5) Platformele de finanțare participativă pot să modifice, o dată la trei ani, politica 

referitoare la alinierea intereselor. Orice modificare trebuie să facă obiectul 

aprobării ESMA.

(6) Platformele de finanțare participativă descriu în mod explicit pe site-urile lor 

internet, într-un loc vizibil, politica lor referitoare la alinierea intereselor.

Articolul 8

Externalizarea

(1) Atunci când recurg la o terță parte pentru realizarea funcțiilor operaționale, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile rezonabile pentru a evita orice 

risc operațional suplimentar.

(2) Externalizarea funcțiilor operaționale nu trebuie să dăuneze ▌ calității controlului 

intern al furnizorilor de servicii de finanțare participativă și nici capacității autorității 

naționale competente de a monitoriza respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în 

prezentul regulament de către furnizorii de servicii de finanțare participativă.

(3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă rămân pe deplin responsabili de 

respectarea prezentului regulament în ceea ce privește activitățile externalizate.

Articolul 9

Păstrarea în siguranță a activelor clienților, deținerea de fonduri și furnizarea de 

servicii de plată

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă își informează clienții cu privire la 

următoarele aspecte: 
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(a) dacă furnizează servicii de păstrare în siguranță a activelor și în ce termene și 

condiții fac acest lucru, oferind inclusiv trimiteri la legislația națională 

aplicabilă;

(b) dacă serviciile de păstrare în siguranță a activelor sunt furnizate de ei înșiși sau 

de un terț; 

(c) dacă serviciile de plată și deținerea și păstrarea în siguranță a fondurilor sunt 

furnizate prin intermediul furnizorului de servicii de finanțare participativă sau 

prin intermediul unui terț care acționează în numele acestuia.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă sau furnizorii terți care acționează în 

numele acestora nu trebuie să dețină fonduri ale clienților sau să furnizeze servicii de 

plată, cu excepția cazului în care fondurile în cauză sunt destinate furnizării de 

servicii de plată legate de serviciile de finanțare participativă, iar furnizorul de 

servicii de finanțare participativă sau furnizorul terț care acționează în numele 

acestuia este un prestator de servicii de plată, astfel cum este definit la articolul 4 

punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366.

(3) Fondurile menționate la alineatul (2) sunt protejate în conformitate cu dispozițiile 

naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/2366.

(4) În cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă nu furnizează servicii 

de plată sau nu asigură deținerea sau păstrarea în siguranță a fondurilor în legătură cu 

serviciile de finanțare participativă, ei înșiși sau prin intermediul unui terț, aceștia 

instituie și mențin mecanisme prin care să se asigure că titularii de proiecte acceptă 

fondurile corespunzătoare ofertelor de finanțare participativă sau orice altă plată 

numai prin intermediul unui prestator de servicii de plată sau al unui agent care 

prestează servicii de plată, astfel cum sunt definiți la articolul 4 punctul 11 și la 

articolul 19 din Directiva (UE) 2015/2366. 
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Capitolul II

Autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă

Articolul 10

Autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă

(1) Pentru a desfășura activitatea de furnizor de servicii de finanțare participativă în 

conformitate cu prezentul regulament, un potențial furnizor de servicii de 

finanțare participativă depune la autoritatea națională competentă din statul 

membru în care își are sediul o cerere de autorizare pentru a furniza servicii de 

finanțare participativă.

(2) Cererea menționată la alineatul (1) trebuie să includă toate elementele următoare:

(a) adresa potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(b) statutul juridic al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(c) actul constitutiv al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(d) un program de activitate care să descrie tipurile de servicii de finanțare 

participativă pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă 

dorește să le ofere și platforma pe care intenționează să o administreze, 

inclusiv locul și modul în care vor fi comercializate ofertele;

(e) o descriere a mecanismelor de guvernanță și de control intern ale potențialului 

furnizor de servicii de finanțare participativă menite să asigure respectarea 

prezentului regulament, inclusiv procedurile de gestionare a riscurilor și 

procedurile contabile;

(f) o descriere a sistemelor, resurselor și procedurilor utilizate de potențialul 

furnizor de servicii de finanțare participativă pentru controlul și protecția 

sistemelor de prelucrare a datelor;
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(g) o descriere a mecanismelor de asigurare a continuității activității instituite 

de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă, astfel încât să se 

asigure că totalitatea rambursărilor de împrumuturi și a investițiilor vor 

continua să fie administrate pentru investitori, în cazul unei insolvabilități a 

potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(h) identitatea persoanelor care răspund de gestionarea potențialului furnizor de 

servicii de finanțare participativă;

(i) dovada că persoanele menționate la litera (h) se bucură de o bună reputație și 

dețin cunoștințele și experiența adecvate pentru a asigura gestionarea 

potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(j) o descriere a regulilor interne ale potențialului furnizor de servicii de 

finanțare participativă prin care li se interzice acționarilor care dețin 20 % sau 

mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot, membrilor personalului 

de conducere ▌ sau oricărei persoane legate direct ▌ de aceștia printr-o relație 

de control să încheie tranzacții de finanțare participativă oferite de potențialul 

furnizor de finanțare participativă, iar această descriere ar trebui să includă și 

normele interne privind conflictele de interese instituite de potențialul 

furnizor de servicii de finanțare participativă care vizează expunerea 

angajaților la proiecte;

(k) o descriere a mecanismelor de externalizare ale potențialului furnizor de 

servicii de finanțare participativă;

(l) o descriere a procedurilor instituite de potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă pentru tratarea plângerilor din partea clienților;

(m) dacă este cazul, o descriere a serviciilor de plată pe care potențialul furnizor de 

servicii de finanțare participativă intenționează să le furnizeze în temeiul 

Directivei (UE) 2015/2366;

(ma) dovada că furnizorul de servicii de finanțare participativă este acoperit în 

mod corespunzător sau deține suficient capital pentru a face față 

consecințelor pecuniare asociate răspunderii sale profesionale în cazul 



PE635.487/ 29

RO

nerespectării obligațiilor profesionale care îi revin în temeiul prezentului 

regulament.

(3) În sensul alineatului (2) litera (i), potențialii furnizori de servicii de finanțare 

participativă trebuie să prezinte dovezi cu privire la:

(a) absența cazierului judiciar cu privire la condamnări sau sancțiuni în temeiul 

normelor naționale în vigoare în domeniul dreptului comercial, al legislației 

privind insolvența, al legislației privind serviciile financiare, al legislației 

privind combaterea spălării banilor, al legislației privind frauda sau al 

răspunderii profesionale pentru toate persoanele implicate în gestionarea 

potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(b) faptul că persoanele implicate în gestionarea furnizorului de servicii de 

finanțare participativă posedă, la nivel colectiv, suficiente cunoștințe, 

competențe și experiență pentru a asigura gestionarea furnizorului de servicii 

de finanțare participativă și că aceste persoane sunt obligate să dedice suficient 

timp pentru îndeplinirea sarcinilor lor. 

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (1), 

autoritatea națională competentă evaluează dacă cererea este completă. În cazul în 

care cererea nu este completă, autoritatea națională competentă stabilește un termen 

până la care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă trebuie să 

furnizeze informațiile care lipsesc.

(5) În cazul în care cererea menționată la alineatul (1) este completă, autoritatea 

națională competentă informează imediat potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă cu privire la acest lucru. 

(5a) Înainte de a adopta o decizie cu privire la acordarea sau refuzul acordării 

autorizației de furnizor de servicii de finanțare participativă, autoritatea națională 

competentă consultă autoritatea națională competentă a oricărui alt stat membru, 

în următoarele cazuri:
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(a) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a unui 

furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație 

în acest alt stat membru;

(b) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a 

întreprinderii-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă 

care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(c) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă se află sub controlul 

acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui 

furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație 

în acest alt stat membru;

(d) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să 

comercializeze în mod direct ofertele în acest alt stat membru.

(5b) În situația unui dezacord al oricăreia dintre autoritățile naționale competente 

menționate la alineatul (5a) față de procedura sau conținutul unei măsuri sau de 

lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente, un astfel de dezacord 

este soluționat în conformitate cu articolul 13a.

(6) În termen de trei luni de la data primirii unei cereri complete, autoritatea națională 

competentă evaluează dacă potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă 

respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și adoptă o decizie pe deplin 

motivată prin care se acordă sau se refuză autorizația de furnizor de servicii de 

finanțare participativă. Autoritatea națională competentă are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității activității acestuia, precum și la adresa reflectării 

în mod corespunzător a intereselor clienților acestuia și a integrității pieței.

(6a)  Autoritatea națională competentă informează ESMA cu privire la succesul unei 

cereri de autorizare în temeiul prezentului articol. ESMA adaugă cererea 

respectivă la registrul platformelor autorizate prevăzut la articolul 11. ESMA poate 

solicita informații pentru a se asigura că autoritățile naționale competente acordă 
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autorizații în conformitate cu prezentul articol în mod consecvent. În cazul în care 

ESMA nu este de acord cu o decizie a autorității naționale competente de a acorda 

sau de a refuza o cerere de autorizare în temeiul prezentului articol, aceasta 

prezintă motivele unui astfel de dezacord și explică și justifică orice abatere 

semnificativă de la decizia adoptată.

(7) Autoritatea națională competentă informează potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă cu privire la decizia sa în termen de două zile lucrătoare după 

luarea respectivei decizii.

(7a) Furnizorul de servicii de finanțare participativă care a fost autorizat în 

conformitate cu prezentul articol îndeplinește în orice moment condițiile pentru 

autorizarea sa.

(8) Autorizația menționată la alineatul (1) trebuie să fie eficace și valabilă pentru 

întregul teritoriu al Uniunii.

(9) Statele membre nu trebuie să le impună furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă să aibă o prezență fizică pe teritoriul unui stat membru, în afară de 

unitățile din statul membru în care sunt stabiliți și să fi obținut o autorizație, pentru a 

putea furniza servicii de finanțare participativă la nivel transfrontalier. 

(10) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea 

stabilirii de formulare standard, modele și proceduri pentru cererea de autorizare.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare 

Comisiei până la ... [XXX (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în 

aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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Articolul 11

Registrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă

(1) ESMA întocmește un registru al tuturor furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă. Registrul este pus la dispoziția publicului pe site-ul ESMA și este 

actualizat periodic.

(2) Registrul menționat la alineatul (1) conține următoarele date:

(a) denumirea și forma juridică a furnizorului de servicii de finanțare participativă;

(b) denumirea comercială și adresa de internet ale platformei de finanțare 

participativă operate de furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(c) informații privind serviciile pentru care este autorizat furnizorul de servicii de 

finanțare participativă;

(d) sancțiunile impuse furnizorului de servicii de finanțare participativă sau 

membrilor personalului de conducere ai acestuia.

(3) Orice retragere a unei autorizații în conformitate cu articolul 13 se publică în registru 

pentru o perioadă de cinci ani.

Articolul 12

Supravegherea

(1) Fiecare furnizor de servicii de finanțare participativă își furnizează serviciile sub 

supravegherea autorității naționale competente din statul membru în care a fost 

autorizat.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să respecte în orice moment 

condițiile impuse pentru autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din 

prezentul regulament. 

(3) Autoritățile naționale competente evaluează respectarea de către furnizorii de 

servicii de finanțare participativă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. 

Ele stabilesc frecvența și gradul de detaliere ale acestei evaluări, ținând seama de 
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amploarea și de complexitatea activităților furnizorului de servicii de finanțare 

participativă. În scopul acestei evaluări, autoritățile naționale competente pot 

supune furnizorul de servicii de servicii de finanțare participativă unei inspecții la 

fața locului.

(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă informează autoritatea națională 

competentă cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor de autorizare, 

fără întârzieri nejustificate, și furnizează, la cerere, informațiile necesare pentru a 

evalua conformitatea acestora cu prezentul regulament. 

Articolul 12a (nou)

Desemnarea autorității competente

(1) Fiecare stat membru desemnează autoritatea națională competentă responsabilă 

pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute de prezentul regulament în ceea ce 

privește autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă și informează ESMA în consecință. 

În cazul în care un stat membru desemnează mai multe autorități naționale 

competente, acesta stabilește rolul fiecărei autorități și desemnează o singură 

autoritate responsabilă pentru cooperarea cu autoritățile naționale competente ale 

celorlalte state membre și cu ESMA, în cazul în care regulamentul prevede acest 

lucru.

(2) ESMA publică pe site-ul său lista autorităților competente desemnate în 

conformitate cu alineatul (1).

(3) Autoritățile naționale competente dispun de competențele de supraveghere și de 

investigare necesare pentru exercitarea funcțiilor lor. 
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Articolul 13

Retragerea autorizației

(1) Autoritățile naționale competente au competența de a retrage autorizația unui 

furnizor de servicii de finanțare participativă în oricare dintre următoarele situații, și 

anume atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a) nu și-a utilizat autorizația în termen de 18 luni de la acordarea acesteia;

(b) a renunțat în mod expres la autorizația care îi fusese acordată;

(c) nu a furnizat servicii de finanțare participativă timp de șase luni succesive; 

(d) a obținut autorizația prin mijloace neregulamentare, inclusiv prin declarații 

false în cererea sa de autorizare,

(e) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată autorizația; 

(f) a încălcat grav dispozițiile prezentului regulament;

(g) și-a pierdut autorizația în calitate de instituție de plată în conformitate cu 

articolul 13 din Directiva 2015/2366/UE sau un furnizor terț care acționează 

în numele său a pierdut autorizația respectivă;

(h) a încălcat dispozițiile legislației naționale de punere în aplicare a Directivei 

(UE) 2015/849 în materie de spălare a banilor sau de finanțare a 

terorismului sau personalul său de conducere, angajații săi sau terții care 

acționează în numele său au încălcat dispozițiile respective.

▌

▌

(4) Autoritățile naționale competente informează, fără întârzieri nejustificate, ESMA cu 

privire la decizia lor de a retrage autorizația unui furnizor de servicii de finanțare 

participativă.

(4a) Înainte de a adopta o decizie de retragere a autorizației unui furnizor de servicii de 

finanțare participativă de a furniza servicii de finanțare participativă, autoritatea 
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națională competentă consultă autoritatea națională competentă a oricărui alt stat 

membru, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a) este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care 

beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(b) este o filială a unei întreprinderi-mamă a unui furnizor de servicii de 

finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat 

membru;

(c) se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită 

controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care 

beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(d) comercializează în mod direct oferte în acest alt stat membru.

Articolul 13a

Soluționarea litigiilor între autoritățile competente

(1) Atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu 

conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei autorități 

competente din alt stat membru referitor la aplicarea prezentului regulament, 

ESMA, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate 

sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu 

procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

În cazul în care, pe baza unor criterii obiective, se constată existența unui 

dezacord între autoritățile competente din state membre diferite, ESMA poate, din 

proprie inițiativă, să sprijine autoritățile competente în efortul acestora de a ajunge 

la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

(2) ESMA stabilește o dată-limită pentru concilierea autorităților competente, ținând 

seama de eventualele termene relevante, precum și de complexitatea și urgența 

situației. În această etapă, ESMA are rol de mediator.
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Dacă autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord în cadrul 

fazei de conciliere menționate la primul paragraf, ESMA poate, în conformitate cu 

procedura stabilită la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, să ia o decizie prin care să le impună acestora 

să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la adoptarea de măsuri în vederea 

soluționării chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, 

decizia având caracter obligatoriu pentru autoritățile competente vizate.

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din 

TFUE, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia ESMA și nu 

garantează, prin urmare, că un furnizor de servicii de finanțare participativă 

respectă cerințele prezentului regulament, ESMA poate adopta o decizie 

individuală adresată furnizorului de servicii de finanțare participativă prin care 

să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale 

în temeiul legislației Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (3) prevalează asupra oricărei decizii 

adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune. Orice 

măsură luată de autoritățile competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei 

decizii în temeiul alineatului (2) sau (3) trebuie să fie compatibilă cu o astfel de 

decizie.

(5) În raportul menționat la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010, președintele ESMA prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite 

între autoritățile competente, acordurile la care s-a ajuns și deciziile luate pentru 

soluționarea unor astfel de dezacorduri.
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Capitolul IV

Transparența și testul cunoștințelor la intrarea pe piață organizat 

de furnizorii de servicii de finanțare participativă

Articolul 14

Informarea clienților

(1) Toate informațiile, inclusiv comunicările publicitare, astfel cum sunt menționate la 

articolul 19, transmise de furnizorii de servicii de finanțare participativă clienților ▌ 

în legătură cu respectivii furnizori de servicii de finanțare participativă, costurile, 

riscurile financiare și tarifele aferente serviciilor sau investițiilor de finanțare 

participativă, inclusiv privind riscurile de insolvabilitate a furnizorului de servicii 

de finanțare participativă, condițiile de finanțare participativă, inclusiv criteriile de 

selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțarea participativă, sau natura și 

riscurile aferente serviciilor de finanțare participativă pe care le oferă trebuie să fie 

corecte, clare și să nu inducă în eroare.

(2) Toate informațiile care urmează să fie puse la dispoziția clienților în conformitate 

cu alineatul (1) trebuie să aibă un caracter concis, precis și ușor accesibil și să fie 

furnizate inclusiv pe site-ul internet al furnizorului de servicii de finanțare 

participativă. Informațiile trebuie să fie furnizate ori de câte ori este cazul, inclusiv 

înainte de încheierea unei tranzacții de finanțare participativă.

▌
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Articolul 14a

Prezentarea de informații cu privire la rata de nerambursare

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă prezintă în fiecare an ratele de 

nerambursare aferente proiectelor de finanțare participativă oferite pe platformele 

lor de finanțare participativă înregistrate într-un interval care acoperă cel puțin 

ultimele 24 de luni. 

(2) Ratele de nerambursare menționate la alineatul (1) sunt publicate online într-un loc 

vizibil pe site-ul furnizorului de servicii de finanțare participativă.

(3) În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de 

reglementare pentru a specifica metodologia de calcul a ratei de nerambursare a 

proiectelor oferite pe platforma de finanțare participativă. 

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei 

până la ... [XX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea 

standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010.

Articolul 15

Testul cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă evaluează ▌ dacă și care dintre 

serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate pentru investitorii 

potențiali.

(2) În scopul evaluării care trebuie realizată în temeiul alineatului (1), furnizorii de 

servicii de finanțare participativă solicită informații privind experiența, obiectivele în 

materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre investiții ale 

potențialilor investitori, în general, și despre tipurile de investiții oferite pe platforma 
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de finanțare participativă, precum și despre riscurile asociate acestor investiții, 

inclusiv informații privind:

(a) investițiile anterioare ale investitorului potențial în valori mobiliare sau 

acorduri de împrumut, inclusiv în întreprinderi aflate în etapele inițiale de 

dezvoltare sau în etapa de expansiune;

(b) nivelul de înțelegere de către investitorii potențiali a riscurilor pe care le 

implică contractarea de credite sau achiziționarea de valori mobiliare prin 

intermediul unei platforme de finanțare participativă, precum și experiența 

profesională în ceea ce privește investițiile prin finanțare participativă.

▌(4) În cazul în care ▌ furnizorii de servicii de finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului (2), că investitorii potențiali au un nivel 

insuficient de înțelegere a ofertei sau că oferta nu este adecvată pentru respectivii 

investitori potențiali, furnizorii de servicii de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că este posibil ca serviciile oferite pe platformele lor să fie 

inadecvate pentru respectivii investitori potențiali și le transmit acestora un 

avertisment de risc. Aceste informații sau avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în proiectele de finanțare participativă. 

Informațiile transmise sau avertismentul de risc fac referire în mod clar la riscul 

pierderii integrale a fondurilor investite.

(5) Toți furnizorii de servicii de finanțare participativă le oferă în orice moment 

investitorilor și investitorilor potențiali posibilitatea de a efectua o simulare a 

capacității lor de a suporta pierderi, calculată ca fiind 10 % din averea lor netă, pe 

baza următoarelor informații:

(a) venitul regulat și venitul total și, după caz, venitul gospodăriilor, precum și 

dacă venitul este câștigat cu titlu permanent sau temporar;

(b) activele, inclusiv investițiile financiare, bunurile imobile personale și 

investițiile imobiliare, fondurile de pensii și orice depozit în numerar;

(c) angajamentele financiare, indiferent dacă sunt regulate, existente sau viitoare.
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Pe baza rezultatelor simulării, furnizorii de servicii de finanțare participativă pot 

împiedica investitorii și investitorii potențiali ▌ să investească în proiectele de 

finanțare participativă. Cu toate acestea, investitorii rămân responsabili pentru 

riscul integral care decurge din investiție.

(6) În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de 

reglementare, prin care să precizeze măsurile necesare pentru: 

(a) realizarea evaluării menționate la alineatul (1);

(b) realizarea simulării menționate la alineatul (5);

(c) furnizarea informațiilor menționate la alineatele (2) și (4).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare 

menționate în termen de ... [XX luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin 

adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf al 

prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Articolul 16

Fișa cu informații esențiale privind investiția

(-1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă, care oferă serviciile menționate la 

articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din prezentul regulament pun la 

dispoziția investitorilor potențiali toate informațiile menționate în prezentul articol.

(1) Investitorilor potențiali li se pune la dispoziție o fișă cu informații esențiale privind 

investiția, elaborată de titularul de proiect pentru fiecare ofertă de finanțare 

participativă. Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie redactată în 

cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în cauză sau în limba 

engleză. 
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(2) Fișa cu informații esențiale privind investiția menționată la alineatul (1) trebuie să 

includă toate informațiile următoare:

(a) informațiile prevăzute în anexă; 

(b) următoarea declarație explicativă, care trebuie să figureze imediat sub titlul 

fișei cu informații esențiale privind investiția:

„Această ofertă de finanțare participativă nu a fost verificată și nu a fost 

aprobată de ESMA sau de autoritățile naționale competente.

Gradul de adecvare al educației și al cunoștințelor dumneavoastră nu a fost 

evaluat înainte de a vi se acorda acces la această investiție. La realizarea acestei 

investiții vă asumați integral riscurile care decurg din aceasta, inclusiv riscul 

pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite.”;

(c) un avertisment de risc cu următorul text:

„Investiția în această ofertă de finanțare participativă comportă riscuri, inclusiv 

riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția 

dumneavoastră nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor și nici 

de sistemele de compensare pentru investitori instituite în conformitate cu 

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului* și cu 

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului**.

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit.

Acesta nu este un produs de economii și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 

10 % din averea dumneavoastră netă în proiecte de finanțare participativă.

Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. 

Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați 

pierderi.”

_______________
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* Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 

aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, 

p. 149).

** Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 

1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 084, 26.3.1997, 

p. 22).”

(3) Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie corectă, clară și să nu 

inducă în eroare și nu trebuie să conțină note de subsol, în afara celor care fac 

trimitere la legislația aplicabilă. Aceasta trebuie prezentată pe un suport de sine 

stătător și durabil, care să fie ușor de diferențiat de comunicările publicitare și să 

conțină, în versiunea imprimată pe suport de hârtie, cel mult trei pagini în format A4.

(4) Furnizorul de servicii de finanțare participativă trebuie să se asigure că fișa cu 

informații esențiale privind investiția este actualizată în permanență și pe parcursul 

întregii perioade de valabilitate a ofertei de finanțare participativă.

(4a) Cerința prevăzută la alineatul (3) litera (a) din prezentul articol nu se aplică 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la 

articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii). Astfel de furnizori elaborează în 

schimb o fișă cu informații esențiale privind investițiile referitoare la furnizorul de 

servicii de finanțare participativă, care conține informații detaliate privind 

furnizorul respectiv; sistemele și controalele instituite de acesta pentru gestionarea 

riscului, modelarea financiară pentru oferta de finanțare participativă și 

performanța sa istorică.

(5) Toți furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să aibă și să aplice 

proceduri adecvate pentru a verifica exhaustivitatea, corectitudinea și claritatea 

informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția.

(6) Atunci când un furnizor de servicii de finanțare participativă identifică o omisiune ▌, 

o eroare ▌ sau o inexactitate ▌ în fișa cu informații esențiale privind investiția, care 

ar putea avea un impact semnificativ asupra randamentului preconizat al 

investiției, corecțiile trebuie efectuate după cum urmează:
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(a) furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile 

menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) semnalează fără 

întârziere omisiunea, eroarea sau inexactitatea titularului de proiect, care 

trebuie să completeze sau să modifice informațiile respective;

(b) furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile 

menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) remediază ei 

înșiși omisiunea, eroarea sau inexactitatea în fișa cu informații esențiale.

În cazul în care nu se realizează o astfel de completare sau modificare, furnizorul de 

servicii de finanțare participativă nu lansează oferta de finanțare participativă 

respectivă sau retrage oferta existentă până când fișa cu informații esențiale privind 

investiția respectă cerințele prevăzute la prezentul articol.

(7) Un investitor poate solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă să 

asigure o traducere a fișei cu informații esențiale privind investiția într-o limbă aleasă 

de investitor. Traducerea trebuie să reflecte fidel și precis conținutul fișei originale 

cu informații esențiale privind investiția. 

În cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă nu pune la dispoziție 

traducerea solicitată a fișei cu informații esențiale privind investiția, furnizorul 

respectiv trebuie să îi recomande în mod clar investitorului să nu facă investiția.

(8) Autoritățile naționale competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a fișei 

cu informații esențiale privind investiția.

(9) ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a 

specifica următoarele: 

(a) cerințele privind prezentarea informațiilor menționate la alineatul (2) și în 

anexă, precum și conținutul modelului de prezentare a acestor informații; 

(b) tipurile de riscuri care sunt semnificative pentru oferta de finanțare 

participativă și care trebuie, prin urmare, publicate în conformitate cu partea C 

din anexă; 
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(ba) utilizarea anumitor indicatori financiari pentru a spori claritatea 

informațiilor financiare cheie;

(c) comisioanele și taxele și costurile de tranzacție menționate în partea H punctul 

(a) din anexă, inclusiv o defalcare detaliată a costurilor directe și indirecte pe 

care trebuie să le suporte investitorul.

La elaborarea standardelor, ESMA face distincție între serviciile menționate la 

articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și serviciile menționate la articolul 3 

alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei 

până la ... [XXX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare 

menționate în primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 17

Panoul de afișaj

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă care le permit investitorilor să 

interacționeze direct unii cu alții pentru a cumpăra și a vinde acorduri de împrumut 

sau valori mobiliare care au beneficiat inițial de finanțare participativă pe platformele 

lor trebuie să își informeze clienții că nu administrează un sistem de tranzacționare și 

că orice activitate de cumpărare și de vânzare desfășurată pe platformele lor este la 

latitudinea și sub responsabilitatea clienților. Acești furnizori de servicii de finanțare 

participativă își informează, de asemenea, clienții că normele aplicabile în temeiul 

Directivei 2014/65/UE cu privire la locurile de tranzacționare, astfel cum sunt 

definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (24) din directiva respectivă, nu se 

aplică platformelor lor.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă care furnizează un preț de referință 

pentru activitățile de cumpărare și vânzare menționate la alineatul (1) trebuie să își 
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informeze clienții dacă prețul de referință are sau nu ▌ caracter obligatoriu și să 

prezinte o justificare pe baza căreia prețul de referință a fost calculat.

(2a) Pentru a permite investitorilor să cumpere și să vândă credite achiziționate prin 

intermediul platformei lor, furnizorii de servicii de finanțare participativă 

facilitează investitorilor transparența cu privire la platformele lor, furnizând 

informații privind performanța creditelor generate.

Articolul 18

Accesul la evidențe

Furnizorii de servicii de finanțare participativă:

(a) păstrează toate evidențele legate de serviciile și de tranzacțiile lor pe un suport 

durabil pentru o perioadă de cinci ani;

(b) se asigură că clienții lor au acces imediat și în orice moment la evidențele serviciilor 

care le sunt furnizate; 

(c) păstrează timp de cinci ani toate acordurile dintre furnizorii de servicii de finanțare 

participativă și clienții acestora. 

Capitolul V

Comunicările publicitare

Articolul 19

Cerințe privind comunicările publicitare

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că toate comunicările lor 

publicitare adresate investitorilor sunt clar identificabile ca atare.

(2) Înainte de finalizarea procesului de atragere de fonduri pentru un proiect, nicio 

comunicare publicitară nu trebuie să vizeze în mod disproporționat proiecte sau 

oferte individuale de finanțare participativă planificate, în curs de desfășurare sau 

curente. ▌
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(3) Pentru comunicările lor publicitare, furnizorii de servicii de finanțare participativă 

utilizează una sau mai multe dintre limbile oficiale ale statului membru în care își 

desfășoară activitatea sau limba engleză.

(4) Autoritățile naționale competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a 

comunicărilor publicitare.

Articolul 20

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de marketing

(1) Autoritățile naționale competente publică și actualizează pe site-urile lor actele cu 

putere de lege și actele administrative naționale aplicabile comunicărilor publicitare 

ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă. 

(2) Autoritățile competente informează ESMA cu privire la actele cu putere de lege și 

actele administrative menționate la alineatul (1) și îi transmit linkurile către site-urile 

autorităților competente unde se publică informațiile respective. Autoritățile 

competente pun la dispoziția ESMA un rezumat al respectivelor dispoziții naționale 

relevante într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(3) Autoritățile competente informează ESMA cu privire la orice modificare a 

informațiilor furnizate în temeiul alineatului (2) și transmit fără întârziere un rezumat 

actualizat al dispozițiilor naționale relevante.

(4) ESMA publică și menține pe site-ul său un rezumat al dispozițiilor naționale 

relevante într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale, precum și 

hyperlinkuri către site-urile autorităților competente menționate la alineatul (1). 

ESMA nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile prezentate în rezumat.

(5) Autoritățile naționale competente sunt punctele unice de contact responsabile cu 

furnizarea de informații privind normele de marketing în statele lor membre 

respective.

▌(7) Autoritățile competente elaborează în mod regulat și cel puțin o dată pe an rapoarte 

în atenția ESMA cu privire la măsurile de asigurare a respectării legislației pe care 

le-au întreprins în anul anterior pe baza actelor cu putere de lege și a actelor 
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administrative aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă. Raportul trebuie să conțină în special:

(a) numărul total de măsuri de asigurare a aplicării legislației luate în funcție de 

tipul de abatere, după caz; 

(b) dacă sunt disponibile, rezultatele măsurilor anterioare de asigurare a aplicării 

legislației, inclusiv sancțiunile impuse, în funcție de tipul de sancțiuni, sau 

măsurile corective aplicate de furnizorii de servicii de finanțare participativă;

(c) dacă sunt disponibile, exemple cu privire la modul în care autoritățile 

competente au tratat cazurile în care furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu au respectat dispozițiile naționale.

Capitolul VI

Prerogativele și competențele autorității naționale competente 

relevante

SECȚIUNEA I

COMPETENȚE ȘI PROCEDURI

Articolul 21

Privilegiul juridic 

Competențele conferite autorității naționale competente, oricărui funcționar sau oricărei 

persoane autorizate de autoritatea națională competentă nu se utilizează pentru a solicita 

divulgarea unor informații care fac obiectul unui privilegiu juridic.

Articolul 25

Schimbul de informații

ESMA și autoritățile competente își transmit fără întârziere nejustificată informațiile necesare 

pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament.
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Articolul 26

Secretul profesional

Obligația de a păstra secretul profesional menționată la articolul 76 din Directiva 2014/65/UE se 

aplică autorităților naționale competente, ESMA, precum și tuturor persoanelor care lucrează sau 

care au lucrat pentru autoritățile naționale competente sau ESMA sau pentru oricare alte 

persoane cărora le-au fost delegate sarcini, inclusiv auditorilor și experților mandatați ▌. 

SECȚIUNEA II

SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI ALTE MĂSURI ADMINISTRATIVE 

 

Articolul 27a

Sancțiuni administrative și alte măsuri administrative 

(1) Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune 

sancțiuni penale în temeiul articolului 27c, statele membre elaborează norme care 

stabilesc sancțiuni administrative și alte măsuri administrative adecvate, aplicabile 

cel puțin situațiilor în care un furnizor de servicii de finanțare participativă a 

săvârșit încălcări ale cerințelor prevăzute în capitolele I-V. Astfel de sancțiuni 

administrative și alte măsuri administrative sunt eficace, proporționale și 

disuasive.

Statele membre se asigură că sancțiunile administrative și alte măsuri 

administrative sunt puse în mod efectiv în aplicare.

(2) Statele membre, în conformitate cu dreptul lor intern, conferă autorităților 

naționale competente competența de a aplica cel puțin următoarele sancțiuni 

administrative și alte măsuri administrative în cazul încălcării dispozițiilor 

capitolelor I-V din prezentul regulament:

(a) o declarație publică în cadrul căreia se indică persoana responsabilă și 

natura încălcării;
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(b) un ordin prin care i se cere persoanei să înceteze comportamentul respectiv 

și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;

(c) o interdicție temporară sau, pentru încălcările grave cu caracter repetat, o 

interdicție permanentă care împiedică orice membru al organului de 

conducere al persoanei juridice responsabile de încălcare sau orice altă 

persoană fizică responsabilă de încălcare să exercite funcții de conducere în 

astfel de întreprinderi;

(d) în cazul persoanelor fizice, amenzi administrative maxime în valoare de 5 % 

din cifra de afaceri anuală a furnizorului de servicii de finanțare 

participativă din anul calendaristic în care a avut loc încălcarea;

(e) amenzi administrative maxime egale cu cel puțin dublul valorii beneficiului 

rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă 

această sumă depășește valorile maxime prevăzute la litera (d).

(3) Atunci când dispozițiile alineatului (1) se aplică persoanelor juridice, statele 

membre conferă autorităților competente, sub rezerva condițiilor prevăzute în 

dreptul intern, competența de a aplica sancțiunile administrative și alte măsuri 

administrative prevăzută la alineatul (2) membrilor organului de conducere și 

altor persoane care, în temeiul dreptului intern, sunt responsabile de încălcare.

(4) Statele membre se asigură că orice decizie sau măsură de impunere a unor 

sancțiuni administrative sau a altor măsuri administrative prevăzute la alineatul 

(2) este justificată în mod corespunzător și face obiectul dreptului la o cale de atac 

în fața unei instanțe judecătorești.

Articolul 27b

Exercitarea competenței de a impune sancțiuni administrative și de a adopta alte măsuri 

administrative 

(1) Autoritățile competente își exercită competențele de a impune sancțiunile 

administrative și alte măsuri administrative menționate la articolul 27a în 

conformitate cu prezentul regulament și cu cadrele lor juridice naționale, după 

caz:
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(a)în mod direct;

(b)în colaborare cu alte autorități;

(c)sub propria lor responsabilitate, prin delegare către alte autorități;

(d)prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2) La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative sau ale unei alte 

măsuri administrative impuse în temeiul articolului 27a, autoritățile competente 

iau în considerare măsura în care încălcarea este intenționată sau rezultă dintr-o 

neglijență, precum și toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:

(a) importanța semnificativă, gravitatea și durata încălcării;

(b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile 

de încălcare;

(c) puterea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(d) volumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana 

fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi 

stabilite;

(e) pierderile suferite de părți terțe ca urmare a încălcării, în măsura în care 

acestea pot fi stabilite;

(f) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare 

cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a 

asigura recuperarea profiturilor obținute sau a cuantumului pierderilor 

evitate de persoana respectivă;

(g) încălcările săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică 

responsabilă de încălcare.



PE635.487/ 51

RO

Articolul 27c

Sancțiuni penale

(1) Statele membre pot decide să nu prevadă norme privind sancțiunile administrative 

sau alte măsuri administrative în cazul încălcărilor care fac obiectul unor 

sancțiuni penale în temeiul dreptului lor intern.

(2) În cazul în care au ales, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, să 

prevadă sancțiuni penale pentru o încălcare menționată la articolul 27a 

alineatul (1), statele membre se asigură că sunt în vigoare măsuri 

corespunzătoare, astfel încât autoritățile competente să dispună de toate 

competențele necesare pentru a lua legătura cu autoritățile judiciare, autoritățile 

responsabile de urmărirea penală sau autoritățile judiciare în materie penală din 

jurisdicția lor pentru a primi informații specifice legate de anchete penale sau de 

proceduri penale inițiate pentru încălcările menționate la articolul 27a 

alineatul (1) și pentru a furniza aceleași informații celorlalte autorități 

competente, precum și către ESMA, cu scopul de a-și îndeplini obligația de a 

coopera în sensul prezentului regulament.

Articolul 27d

Obligații de notificare

Statele membre notifică actele cu putere de lege și actele administrative de punere în 

aplicare a prezentului capitol, inclusiv orice dispoziții relevante de drept penal, Comisiei și 

ESMA până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Statele 

membre înștiințează fără întârzieri nejustificate Comisia și ESMA cu privire la orice 

modificare ulterioară a acestora.

Articolul 27e

Cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA

(1) Autoritățile naționale competente și ESMA cooperează îndeaproape și fac schimb 

de informații pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului capitol.
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(2) Autoritățile naționale competente își coordonează îndeaproape supravegherea, 

pentru a identifica și a remedia cazurile de nerespectare a prezentului regulament, 

pentru a dezvolta și a promova bune practici, a facilita colaborarea, a stimula 

consecvența interpretării și a furniza evaluări interjurisdicționale în cazul oricăror 

neînțelegeri.

(3) În cazul în care o autoritate națională competentă constată sau are motive să 

creadă că au fost încălcate una sau mai multe cerințe prevăzute în capitolele I-V, 

aceasta informează autoritatea competentă a entității sau entităților suspectate de 

o astfel de încălcare cu privire la constatările sale, într-o manieră suficient de 

detaliată. Autoritățile competente vizate își coordonează îndeaproape activitatea de 

supraveghere pentru a asigura consecvența deciziilor.

Articolul 27f

Publicarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative

(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (4), statele membre se asigură că autoritățile 

naționale competente respectă obligația minimă de a publica pe site-urile lor 

oficiale, fără întârzieri nejustificate, orice decizie de impunere a unei sancțiuni 

administrative sau a unei alte măsuri administrative care nu face obiectul unei căi 

de atac, după ce decizia respectivă a fost notificată destinatarului sancțiunii sau 

măsurii în cauză.

(2) Publicarea menționată la alineatul (1) include informații privind tipul și natura 

încălcării, privind identitatea persoanelor responsabile și privind sancțiunile 

administrative sau alte măsuri administrative impuse.

(3) Dacă, în urma unei evaluări de la caz la caz, autoritatea competentă consideră că 

publicarea identității în cazul persoanelor juridice sau a identității și a datelor cu 

caracter personal în cazul persoanelor fizice este disproporționată sau dacă 

autoritatea competentă consideră că publicarea pune în pericol stabilitatea piețelor 

financiare sau o investigație penală în curs sau dacă publicarea ar provoca, în 

măsura în care se poate stabili acest lucru, daune disproporționate persoanei în 

cauză, statele membre se asigură că autoritățile competente iau una dintre 

următoarele măsuri:
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(a) amână publicarea deciziei de impunere a sancțiunii administrative sau a 

unei alte măsuri administrative până în momentul în care motivele pentru 

amânarea respectivă încetează;

(b) publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte 

măsuri administrative în condiții de anonimat, în conformitate cu dreptul 

intern; sau

(c) nu publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte 

măsuri administrative în cazul în care autoritatea competentă consideră că 

opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a 

se asigura:

(i) eliminarea pericolului la adresa stabilității piețelor financiare; sau

(ii) proporționalitatea publicării unor asemenea decizii față de luarea unor 

măsuri considerate a fi de natură minoră.

(4) Atunci când se decide publicarea unei sancțiuni administrative sau a unei alte 

măsuri administrative în condiții de anonimat, se poate amâna publicarea datelor 

relevante. Dacă o autoritate națională competentă publică o decizie de impunere a 

unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative care face 

obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare relevante, autoritățile 

competente publică de asemenea, de îndată, pe site-ul lor oficial, această 

informație și orice altă informație ulterioară cu privire la rezultatul căii de atac. Se 

publică, de asemenea, hotărârile judecătorești care anulează deciziile de impunere 

a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative.

(5) Autoritățile naționale competente se asigură că orice decizie publicată în 

conformitate cu alineatele (1)-(4) rămâne accesibilă pe site-ul lor oficial pentru o 

perioadă de timp de cel puțin cinci ani de la data publicării. Datele cu caracter 

personal conținute în aceste decizii se păstrează exclusiv pe site-ul oficial al 

autorității competente pe perioada necesară, în conformitate cu normele aplicabile 

privind protecția datelor.
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(6) Autoritățile naționale competente informează ESMA cu privire la toate sancțiunile 

administrative și la alte măsuri administrative impuse, inclusiv, dacă este cazul, cu 

privire la orice căi de atac introduse în legătură cu acestea și la rezultatul lor.

(7) ESMA păstrează o bază de date centralizată a sancțiunilor administrative și a altor 

măsuri administrative care i-au fost comunicate. Această bază de date poate fi 

accesată doar de către ESMA, ABE, EIOPA și autoritățile competente și este 

actualizată pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale competente în 

conformitate cu alineatul (6).

Articolul 36

Protecția datelor

(1) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicării 

prezentului regulament, autoritățile competente își îndeplinesc sarcinile care le revin 

în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului.

(2) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către ESMA în cadrul 

aplicării prezentului regulament, aceasta respectă Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Capitolul VII

Acte delegate

Articolul 37

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 

la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la 

articolul 31 alineatul (10) și la articolul 34 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp de cinci ani începând cu ... [▌ data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel 

puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de 
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competențe se prelungește tacit cu o perioadă de timp identică, cu excepția cazului 

în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel 

târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 6 

alineatul (4), la articolul 7 alineatul (7), la articolul 10 alineatul (10), la articolul 15 

alineatul (6), la articolul 16 alineatul (9), la articolul 31 alineatul (10) și la 

articolul 34 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European 

sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate 

în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată 

în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în 

vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare 

stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 6 

alineatul (4), al articolului 7 alineatul (7), al articolului 10 alineatul (10), al 

articolului 15 alineatul (6), al articolului 16 alineatul (9), al articolului 31 

alineatul (10) și al articolului 34 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de 

trei luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se 

prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Capitolul VIII

Dispoziții finale 

Articolul 38

Raportare

(1) Înainte de [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data - 24 de luni de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament], Comisia, după consultarea ESMA, prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului 

regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2) Raportul conține o evaluare a următoarelor aspecte: 

(a) funcționarea pieței pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă în 

Uniune, inclusiv evoluția și tendințele pieței, ▌ cota lor de piață, analizând în 

special dacă sunt necesare ajustări ale definițiilor și pragurilor prevăzute în 

prezentul regulament și dacă sfera de aplicare a serviciilor acoperite de 

prezentul regulament rămâne adecvată;

(b) impactul prezentului regulament asupra bunei funcționări a pieței interne a 

serviciilor de finanțare participativă, inclusiv impactul asupra accesului IMM-

urilor la finanțare și asupra investitorilor și altor categorii de persoane afectate 

de aceste servicii;

(c) implementarea inovării tehnologice în sectorul finanțării participative, inclusiv 

aplicarea unor metode de finanțare nebancare (inclusiv ofertele inițiale de 

monede), a unor noi modele de afaceri și tehnologii inovatoare;

(d) dacă pragul stabilit la articolul 2 alineatul (2) litera (d) rămâne adecvat pentru 

realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament;

(e) efectele pe care le au actele cu putere de lege și actele administrative naționale 

aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă asupra libertății de a presta servicii, concurenței și protecției 

investitorilor;
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(f) aplicarea sancțiunilor administrative și, în special, eventuala necesitate de a 

armoniza în continuare sancțiunile administrative stabilite pentru încălcarea 

prezentului regulament.

(g) necesitatea și proporționalitatea introducerii unei obligații a furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă de a respecta prevederile actelor legislative 

naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în ceea ce privește 

spălarea banilor sau finanțarea terorismului și a adăugării furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă pe lista entităților obligate în sensul 

Directivei (UE) 2015/849;

(h) măsura în care extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament 

la țări terțe ar fi justificată;

(i) cooperarea între autoritățile naționale competente și ESMA și pertinența 

învestirii autorităților naționale competente cu competența de a asigura 

supravegherea în temeiul prezentului regulament;

(j) posibilitatea de a introduce măsuri specifice în prezentul regulament pentru 

a promova proiecte de finanțare participativă sustenabile și inovatoare, 

precum și utilizarea fondurilor UE.

Articolul 38a

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/1129

La articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129, se introduce următoarea 

literă:

„(k) o ofertă de finanțare participativă făcută de un furnizor european de servicii de 

finanțare participativă, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (c) 

din Regulamentul (UE) .../...*, în măsura în care aceasta nu depășește pragul 

prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din acest regulament.”

* JO: a se introduce numărul, data și referința de publicare pentru prezentul 
regulament.
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Articolul 39

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data - 12 luni de la 

intrarea în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele


