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SPOROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU
v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije
v zvezi s
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2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 ter o sprejetju direktive o spremembi Direktive
2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov
To sporočilo se nanaša na predloga
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1.

OZADJE

Datum predložitve predlogov Evropskemu parlamentu in Svetu
(dokument COM(2018) [113] final – 2018/0048 COD; COM(2018)
[99] final – 2018/0047 COD):

8. marec 2018.

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora:

11. julij 2018.

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava:

27. marec 2019.

Datum predložitve spremenjenega predloga:

Ni na voljo.

Datum sprejetja stališča Sveta:

20. julij 2020.

2.

CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Evropska komisija je kot del unije kapitalskih trgov in akcijskih načrtov za finančno
tehnologijo predstavila predlog uredbe o evropskih ponudnikih storitev množičnega
financiranja. Cilj predloga je platformam za množično financiranje zagotoviti učinkovit
regulativni okvir, ki omogoča dostop do celotnega enotnega trga z enotnim dovoljenjem, ki
temelji na enotnem sklopu pravil. Predlog uvaja tudi zahteve glede zaščite vlagateljev, ki so
prilagojene vrsti storitve, ki je zajeta v zakonodajnem ukrepu. Splošen cilj zakonodaje je
olajšati čezmejno ponudbo teh finančnih storitev po vsej EU. Ker je trg množičnega
financiranja v EU premalo razvit, imajo nova pravila velik potencial za povečanje dostopa do
inovativnih oblik financiranja za mala in srednja podjetja, zlasti zagonska, v okviru unije
kapitalskih trgov in za omogočanje hitrejše rasti gospodarstva EU.
3.

PRIPOMBE K STALIŠČU EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je v svojem stališču v prvi obravnavi, sprejetem 27. marca 2019,
predlagal spremembe predloga Komisije, zlasti da:
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se za izdajanje dovoljenj evropskim ponudnikom storitev množičnega
financiranja in nadzor nad njimi pooblastijo pristojni nacionalni organi in ne
Evropski organ za vrednostne papirje in trge, kakor je predlagala Komisija,



se razširi obseg dovoljenih storitev na investicijsko svetovanje in upravljanje
portfeljev,



se prag za izdajanje ponudb za množično financiranje dvigne na
8 000 000 EUR.

Potem ko je Svet 20. julija 2020 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, se pričakuje, da bo
Evropski parlament uradno potrdil politični dogovor, dosežen v medinstitucionalnem
postopku.
4.

PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA

V skladu s političnim dogovorom stališče Sveta v prvi obravnavi vsebuje seznam sprememb
predloga Komisije, ki vključujejo:


vzpostavitev usklajenega vseevropskega okvira, ki pristojnim nacionalnim
organom omogoča izdajanje dovoljenj in nadzor, pri čemer ta okvir nadomešča
prvotno neobvezno ureditev EU, ki jo je predlagala Komisija za storitve
množičnega financiranja, ki jih zagotavljajo evropski ponudniki storitev
množičnega financiranja. Nekaj izbranih nalog je prepuščeno Evropskemu
organu za vrednostne papirje in trge, med drugim priprava izvedbenih ukrepov,
zavezujoče posredovanje in zbiranje podatkov,



povečanje praga za izdajo ponudb na 5 milijonov EUR z začasnim 24mesečnim odstopanjem za države članice, katerih prag za izdajo prospekta je
nižji od 5 milijonov EUR,



razširitev področja uporabe na sprejete instrumente za namene množičnega
financiranja (delnice družb z omejeno odgovornostjo),



razširitev obsega storitev na individualno upravljanje premoženja posojil,



razlikovanje med profesionalnimi in neizkušenimi vlagatelji ter dodatni ukrepi
za zaščito vlagateljev za neizkušene vlagatelje.

Stališče Sveta v celoti odraža politični dogovor, ki je bil dosežen 18. decembra 2019 med
Evropskim parlamentom in Svetom. Komisija meni, da te spremembe predloga ne ogrožajo
prvotnih ciljev politike. Zato lahko Komisija potrdi stališče Sveta.
5.

ZAKLJUČEK

Čeprav gre za pomembna odstopanja od prvotnega predloga, Komisija izraža pozitivno
mnenje o stališču, ki ga je Svet sprejel v prvi obravnavi, saj besedilo ostaja skladno s
prvotnimi cilji predloga. Poleg tega stališče v celoti odraža izid medinstitucionalnih pogajanj,
ki so bila 18. decembra 2019 zaključena s političnim dogovorom.
Sprejetje dogovorjenega besedila s strani Evropskega parlamenta v drugi obravnavi bo
pomemben mejnik pri uresničevanju skupnih ciljev glede izboljšanja dostopa do financiranja
za mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji in podjetji v fazi širitve. To bi
moralo gospodarstvu EU pomagati, da bo še hitreje okrevalo po sedanji gospodarski in
zdravstveni krizi.
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