
VERORDENINGEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1988 VAN DE COMMISSIE 

van 12 juli 2022

tot verlenging van de overgangsperiode voor het blijven verlenen van crowdfundingdiensten 
overeenkomstig nationaal recht als bedoeld in artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1503 van 

het Europees Parlement en de Raad 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese 
crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 
2019/1937 (1), en met name artikel 48, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1503 mogen crowdfundingdienstverleners die vóór 
10 november 2021 over een vergunning krachtens nationaal recht beschikten, tot en met 10 november 2022
crowdfundingdiensten blijven verlenen overeenkomstig dat nationale recht. Die overgangsperiode is ingevoerd om 
crowdfundingdienstverleners die al actief zijn voldoende tijd te geven om hun bedrijfsactiviteiten aan de nieuwe 
regeling aan te passen en in het kader van die regeling een vergunning aan te vragen, en om de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen voldoende informatie en middelen te verzamelen om te zorgen voor een overgang 
zonder marktverstoring.

(2) Krachtens artikel 48, lid 3, van Verordening (EU) 2020/1503 moet de Commissie de toepassing van Verordening 
(EU) 2020/1503 op crowdfundingdienstverleners die enkel op nationaal niveau crowdfundingdiensten verlenen, en 
de gevolgen van die verordening voor de ontwikkeling van nationale crowdfundingmarkten en de toegang tot 
financiering beoordelen. Op basis van die beoordeling mag de Commissie de in artikel 48, lid 1, van die 
verordening bedoelde overgangsperiode eenmalig met een periode van twaalf maanden verlengen.

(3) Na haar beoordeling, waarin rekening is gehouden met het door de ESMA opgestelde en op 19 mei 2022 ontvangen 
technisch advies, concludeerde de Commissie dat de verlenging van de overgangsperiode met twaalf maanden 
noodzakelijk is om verstoringen op grote nationale crowdfundingmarkten te voorkomen. De verstoring zou 
worden veroorzaakt doordat sommige bevoegde autoriteiten niet in staat zouden zijn de vergunningsprocedures 
uiterlijk op 10 november 2022 af te ronden en doordat crowdfundingplatforms die op grond van nationaal recht 
actief zijn niet in staat zouden zijn om zich tijdig aan een uitgebreider kader aan te passen.

(4) Gezien het grote risico op marktverstoringen is het derhalve passend de in artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 
2020/1503 bedoelde overgangsperiode met twaalf maanden te verlengen tot en met 10 november 2023 om 
crowdfundingplatforms die op grond van nationaal recht actief zijn en bevoegde autoriteiten voldoende tijd te 
geven om zich aan de nieuwe regeling aan te passen.

(5) Om ervoor te zorgen dat de bestaande overgangsperiode vóór het verstrijken ervan of zo spoedig mogelijk na het 
verstrijken ervan wordt verlengd, moet deze verordening met spoed in werking treden en uiterlijk op 11 november 
2022 van toepassing zijn,

(1) PB L 347 van 20.10.2020, blz. 1.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1503 bedoelde overgangsperiode wordt verlengd tot en met 
10 november 2023.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 11 november 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2022.

Voor de Commissie
De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN
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