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Изменение  137 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Дял I 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за  

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  

относно европейските доставчици на 

услуги за колективно финансиране 

(ЕДУКФ) за бизнеса 

(текст от значение за ЕИП) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно европейските доставчици на 

услуги чрез платформи за 

финансиране за бизнеса  

(текст от значение за ЕИП) 

Or. en 

 

Изменение  138 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Колективното финансиране 

все по-често се установява като 

форма на алтернативно финансиране за 

малките и средните предприятия (МСП) 

на първоначален етап от растежа им, 

при която обикновено се разчита на 

малки инвестиции. Колективното 

финансиране е нов вид посредничество, 

при което доставчик на услуги за 

колективно финансиране взаимодейства 

с клиентите си, без да поема собствен 

риск, чрез цифрова платформа с цел 

свързване на потенциалните 

инвеститори с търсещите финансиране 

дружества, независимо от това дали 

това финансиране е под формата на 

заем, дялово участие или друго участие 

чрез прехвърлими ценни книжа. Затова 

е подходящо настоящият регламент да 

(1) Предоставянето на кредит от 

едно предприятие на друго и 

осигуряването на инвестиции чрез 

посредничеството на онлайн 

платформи все по-често се 

установяват като форми на 

алтернативно финансиране за малките и 

средните предприятия (МСП) на 

първоначален етап от растежа им, при 

които обикновено се разчита на малки 

инвестиции. Поради това онлайн 

платформите за колективно 

финансиране чрез предоставяне на 

заеми и колективно финансиране с 

дялов капитал са нов вид 

посредничество, при което доставчик на 

услуги за колективно финансиране 

взаимодейства с клиентите си, без да 

поема собствен риск, чрез цифрова 
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обхваща както колективното 

финансиране чрез набиране на 

инвестиции, така и това чрез 

отпускане на заеми, тъй като те са 

сравними варианти за финансиране на 

бизнеса. 

платформа с цел свързване на 

потенциалните инвеститори с 

търсещите финансиране дружества, 

независимо от това дали това 

финансиране е под формата на заем, 

дялово участие или друго участие чрез 

прехвърлими ценни книжа. Затова 

настоящият регламент обхваща както 

колективното финансиране чрез 

отпускане на заеми, така и 

колективното финансиране с дялов 

капитал за бизнеса. Той обаче не 

обхваща кампаниите за колективно 

финансиране, които се основават 

изключително на дарения и 

нефинансови ползи. 

Or. en 

 

Изменение  139 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Колективното финансиране все 

по-често се установява като форма на 

алтернативно финансиране за малките 

и средните предприятия (МСП) на 

първоначален етап от растежа им, при 

която обикновено се разчита на 

малки инвестиции. Колективното 

финансиране е нов вид посредничество, 

при което доставчик на услуги за 

колективно финансиране взаимодейства 

с клиентите си, без да поема собствен 

риск, чрез цифрова платформа с цел 

свързване на потенциалните 

инвеститори с търсещите финансиране 

дружества, независимо от това дали 

това финансиране е под формата на 

заем, дялово участие или друго участие 

чрез прехвърлими ценни книжа. Затова 

е подходящо настоящият регламент да 

(1) Колективното финансиране е 

форма на алтернативно 

предприемаческо финансиране за 

новосъздадените предприятия, както 

и за малките и средните предприятия 

(МСП) на първоначален етап от растежа 

им. Колективното финансиране е все по-

важен вид посредничество, както и 

нов клас активи, при което доставчик 

на услуги за колективно финансиране 

взаимодейства с клиентите си, без да 

поема собствен риск, чрез цифрова 

платформа с цел свързване на 

потенциалните инвеститори с 

търсещите финансиране дружества, 

независимо от това дали това 

финансиране е под формата на заем, 

дялово участие или друго участие чрез 

прехвърлими ценни книжа. Затова е 
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обхваща както колективното 

финансиране чрез набиране на 

инвестиции, така и това чрез отпускане 

на заеми, тъй като те са сравними 

варианти за финансиране на бизнеса. 

подходящо настоящият регламент да 

обхваща както колективното 

финансиране чрез набиране на 

инвестиции, така и това чрез отпускане 

на заеми, тъй като те са сравними 

варианти за финансиране на бизнеса. 

Or. en 

 

Изменение  140 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Получаването на финансиране е 

предизвикателство за малките и 

новосъздадени предприятия, особено 

когато от първоначалния етап те 

преминават към етап на разрастване на 

дейността. Колективното финансиране 

може да допринесе за осигуряването на 

достъп до финансиране за тези 

дружества и така — за доизграждането 

на съюза на капиталовите пазари (СКП). 

Липсата на достъп до финансиране за 

тези дружества представлява проблем 

дори в държавите членки, където и по 

време на финансовата криза 

достъпът до банково финансиране бе 

останал стабилен. Колективното 

финансиране се превърна в установена 

практика за финансиране на проект или 

предприемаческа инициатива, 

обикновено от голям брой хора или 

организации, посредством онлайн 

платформи, чрез които гражданите, 

организациите и бизнесът, включително 

новосъздадените предприятия, набират 

относително малки парични суми. 

(2) Получаването на финансиране е 

предизвикателство за малките и 

новосъздадени предприятия, особено 

когато от първоначалния етап те 

преминават към етап на разрастване на 

дейността, по-специално в 

иновативните технологични 

сектори. Колективното финансиране 

може да допринесе за осигуряването на 

достъп до финансиране за тези 

дружества и така — за доизграждането 

на съюза на капиталовите пазари (СКП). 

Липсата на достъп до предприемаческо 

финансиране за тези дружества 

представлява проблем в държавите 

членки със слаби отрасли с частен и 

рисков капитал. По същия начин, 

това представлява проблем и в 

случаите, когато традиционните 

посреднически финансови 

институции като банките, работят 

ефективно. Колективното финансиране 

се превърна в установена практика за 

финансиране на проект или 

предприемаческа инициатива, 

обикновено от голям брой хора или 

организации, посредством онлайн 

платформи, чрез които гражданите, 

организациите и бизнесът, включително 
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новосъздадените предприятия, набират 

относително малки парични суми. 

Or. en 

 

Изменение  141 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Получаването на финансиране е 

предизвикателство за малките и 

новосъздадени предприятия, особено 

когато от първоначалния етап те 

преминават към етап на разрастване на 

дейността. Колективното финансиране 

може да допринесе за осигуряването на 

достъп до финансиране за тези 

дружества и така — за доизграждането 

на съюза на капиталовите пазари (СКП). 

Липсата на достъп до финансиране за 

тези дружества представлява проблем 

дори в държавите членки, където и по 

време на финансовата криза достъпът до 

банково финансиране бе останал 

стабилен. Колективното финансиране се 

превърна в установена практика за 

финансиране на проект или 

предприемаческа инициатива, 

обикновено от голям брой хора или 

организации, посредством онлайн 

платформи, чрез които гражданите, 

организациите и бизнесът, включително 

новосъздадените предприятия, набират 

относително малки парични суми. 

(2) Получаването на финансиране е 

предизвикателство за малките и 

новосъздадени предприятия, особено 

когато от първоначалния етап те 

преминават към етап на разрастване на 

дейността. Колективното финансиране 

може да допринесе за осигуряването на 

достъп до финансиране за тези 

дружества и така — за доизграждането 

на съюза на капиталовите пазари (СКП). 

Липсата на достъп до финансиране за 

тези дружества представлява проблем 

дори в държавите членки, където и по 

време на финансовата криза достъпът до 

банково финансиране бе останал 

стабилен. Колективното финансиране се 

превърна в установена практика за 

финансиране на проект или 

предприемаческа инициатива, 

обикновено от голям брой хора или 

организации, посредством онлайн 

платформи, чрез които гражданите, 

организациите и бизнесът, включително 

новосъздадените предприятия, набират 

относително малки парични суми. 

Комисията би могла в рамките на 

СКП и разработването на 

алтернативни форми на финансиране 

да направи оценка на необходимостта 

да предложи отделна законодателна 

рамка за първоначалното предлагане 

на жетони, като отчита развитието 

на тази практика както в държавите 
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членки, така и на международно 

равнище. 

Or. fr 

 

Изменение  142 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Предоставянето на услуги за 

колективно финансиране обикновено 

включва три вида участници: носителя 

на проекта, който предлага проектът да 

бъде финансиран, инвеститорите, които 

финансират предложения проект, 

обикновено с ограничени инвестиции, 

и посредничещата организация под 

формата на доставчик на услуги, който 

свърза носителите на проекти и 

инвеститорите чрез онлайн платформа. 

(3) Предоставянето на услуги за 

колективно финансиране обикновено 

включва три вида участници: 

предприемача, който предлага проектът 

да бъде финансиран, инвеститорите, 

които финансират предложения проект, 

и посредничещата организация под 

формата на доставчик на услуги, който 

свърза предприемачите и 

инвеститорите или кредиторите чрез 

онлайн платформа. 

Or. en 

 

Изменение  143 

Каролине Нахтехал, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Предоставянето на услуги за 

колективно финансиране обикновено 

включва три вида участници: носителя 

на проекта, който предлага проектът да 

бъде финансиран, инвеститорите, които 

финансират предложения проект, 

обикновено с ограничени инвестиции, и 

посредничещата организация под 

формата на доставчик на услуги, който 

(3) Предоставянето на услуги за 

колективно финансиране обикновено 

включва три вида участници: носителя 

на проекта, който предлага проектът да 

бъде финансиран, инвеститорите, които 

финансират предложения проект, 

обикновено с ограничени инвестиции 

или заеми, и посредничещата 

организация под формата на доставчик 
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свърза носителите на проекти и 

инвеститорите чрез онлайн платформа. 

на услуги, който свърза носителите на 

проекти и инвеститорите чрез онлайн 

платформа. 

Or. en 

 

Изменение  144 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Ползата за дружествата от 

колективното финансиране не се 

изчерпва с характера му на 

алтернативен източник на финансиране. 

То може да послужи като ориентир за 

носителя на проекта за подкрепата на 

дадена концепция и идея, да предостави 

достъп до голям брой хора, снабдявайки 

по този начин предприемача с идеи и 

информация, както и да бъде рекламно 

средство при успешна кампания за 

колективно финансиране. 

(4) Ползата за дружествата от 

колективното финансиране не се 

изчерпва с характера му на 

алтернативен източник на финансиране. 

То може да послужи като ориентир за 

бизнеса или проекта за подкрепата на 

дадена концепция и идея, да предостави 

достъп до голям брой хора, снабдявайки 

по този начин предприемача с идеи и 

информация, както и да бъде рекламно 

средство при успешна кампания за 

колективно финансиране.  

Or. en 

 

Изменение  145 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Няколко държави членки вече 

разполагат със специални национални 

режими за колективното финансиране. 

Тези режими са съобразени с 

характеристиките и потребностите на 

местните пазари и инвеститори. В 

резултат на това съществуващите 

(5) Няколко държави членки вече 

разполагат със специални национални 

режими за колективното финансиране. 

Тези режими са съобразени с 

характеристиките и потребностите на 

местните пазари и инвеститори. В 

резултат на това съществуващите 
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национални норми се различават една от 

друга по отношение на реда и условията 

за функциониране на платформите за 

колективно финансиране, обхвата на 

разрешените дейности и изискванията за 

лицензиране. 

национални норми се различават една от 

друга по отношение на реда и условията 

за функциониране на платформите за 

колективно финансиране, обхвата на 

разрешените дейности и изискванията за 

лицензиране. Поради това, за да се 

гарантира равнопоставеност и 

икономическа ефективност в 

рамките на СКП, е необходим 

хармонизиран подход. 

Or. en 

 

Изменение  146 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Различията между 

съществуващите национални норми са 

способни да попречат на 

трансграничното предоставяне на 

услуги за колективно финансиране и по 

този начин да окажат пряко въздействие 

върху функционирането на вътрешния 

пазар на тези услуги. По-специално 

липсата на правна уредба, която да 

надхвърля националните граници, води 

до съществени правни разходи за 

привеждане в съответствие с 

нормативните изисквания за 

непрофесионалните инвеститори, които 

при определяне на нормите, приложими 

към трансграничните услуги за 

колективно финансиране, често са 

изправени пред трудности, които са 

несъразмерни спрямо размера на 

тяхната инвестиция. Поради това тези 

инвеститори често не се наемат да 

инвестират зад граница чрез платформи 

за колективно финансиране. Поради 

същата причина организиращите такива 

платформи доставчици на услуги за 

(6) Различията между 

съществуващите национални норми са 

способни да попречат на 

трансграничното предоставяне на 

услуги за колективно финансиране и по 

този начин да окажат пряко въздействие 

върху функционирането на вътрешния 

пазар на тези услуги. По-специално 

липсата на правна уредба, която да 

надхвърля националните граници, води 

до съществени правни разходи за 

привеждане в съответствие с 

нормативните изисквания за 

непрофесионалните инвеститори, които 

при определяне на нормите, приложими 

към трансграничните услуги за 

колективно финансиране, често са 

изправени пред трудности, които са 

несъразмерни спрямо размера на 

тяхната инвестиция. Поради това тези 

инвеститори често не се наемат да 

инвестират зад граница чрез платформи 

за колективно финансиране. Поради 

същата причина организиращите такива 

платформи доставчици на услуги за 
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колективно финансиране не предлагат 

услугите си извън държавата членка, в 

която са установени. В резултат на това 

до момента колективното финансиране 

функционира до голяма степен в 

националните граници, което е в ущърб 

на общ за целия Съюз пазар на 

колективно финансиране, тъй като по 

този начин редица дружества са лишени 

от достъп до услугите за колективно 

финансиране. 

колективно финансиране не предлагат 

услугите си извън държавата членка, в 

която са установени. В резултат на това 

до момента колективното финансиране 

функционира до голяма степен в 

националните граници, което е в ущърб 

на общ за целия Съюз пазар на 

колективно финансиране, тъй като по 

този начин редица дружества са лишени 

от достъп до услугите за колективно 

финансиране, особено в случаите, 

когато дружество е установено в 

държава членки, в която няма достъп 

до много хора поради сравнително по-

малобройното ѝ население. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Следователно, с цел да бъде 

насърчено трансграничното колективно 

финансиране и улеснени доставчиците 

на такива услуги да упражняват правото 

си на свободното им предоставяне на 

вътрешния пазар, е необходимо да се 

преодолеят съществуващите пречки 

пред подходящото функциониране на 

вътрешния пазар на услуги за 

колективно финансиране. Въвеждането 

на единни норми за предоставянето на 

услуги за колективно финансиране, като 

за доставчиците на услуги за 

колективно финансиране бъде 

предвидена възможността да подадат 

заявление за единен за целия Съюз 

лиценз за упражняване на дейност 

съгласно тези норми, е подходяща първа 

стъпка за насърчаване на 

трансграничното колективно 

(7) Следователно, с цел да бъде 

насърчено трансграничното колективно 

финансиране и улеснени доставчиците 

на такива услуги да упражняват правото 

си на свободното им предоставяне на 

вътрешния пазар, е необходимо да се 

преодолеят съществуващите пречки 

пред подходящото функциониране на 

вътрешния пазар на услуги за 

колективно финансиране. Въвеждането 

на единни, хармонизирани и взаимно 

признати норми за предоставянето на 

услуги за колективно финансиране, като 

за доставчиците на услуги за 

колективно финансиране бъде 

предвидена възможността да подадат 

заявление за единен за целия Съюз 

лиценз за упражняване на дейност 

съгласно тези норми, е подходяща първа 

стъпка за насърчаване на 
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финансиране и оттам — за подобряване 

на функционирането на единния пазар. 

трансграничното колективно 

финансиране и оттам — за подобряване 

на функционирането на единния пазар. 

Or. en 

 

Изменение  148 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Прехвърлимостта на ценните 

книжа е важна мярка за защита на 

инвеститорите при колективното 

финансиране чрез набиране на 

инвестиции, тъй като, като им осигурява 

правна възможност да продадат 

участието си на капиталовите пазари, 

им позволява да приключат 

инвестицията си. Следователно 

настоящият регламент обхваща и 

урежда единствено услугите за 

колективното финансиране чрез 

набиране на инвестиции под формата на 

прехвърлими ценни книжа. 

Финансовите инструменти, които не са 

прехвърлими ценни книжа, следва да 

бъдат изключени от обхвата на 

настоящия регламент, тъй като 

тези ценни книжа водят до рискове за 

инвеститорите, които не могат да 

бъдат подходящо управлявани в 

рамките на настоящата правна 

уредба. 

(11) Прехвърлимостта на ценните 

книжа е важна мярка за защита на 

инвеститорите при колективното 

финансиране чрез набиране на 

инвестиции, тъй като, като им осигурява 

правна възможност да продадат 

участието си на капиталовите пазари, 

им позволява да приключат 

инвестицията си. Следователно 

настоящият регламент обхваща и 

урежда единствено услугите за 

колективното финансиране чрез 

набиране на инвестиции под формата на 

прехвърлими ценни книжа, 

включително някои видове събития за 

генериране на жетони за набиране на 

капитал за колективно инвестиране, 

и изключва финансовите инструменти, 

които водят до рискове за 

непрофесионалните инвеститори. 

Or. en 

 

Изменение  149 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 
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Съображение 11a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Събитие за генериране на 

жетони за набиране на средства за 

колективно финансиране, известно 

също като първоначално предлагане 

на монети (ППМ), осигурява 

иновативен източник на финансиране 

за предприятията. Жетоните се 

издават от дружества с цел набиране 

на средства, а купувачите, като 

придобиват жетоните, купуват 

дялове от собствеността на 

дружеството емитент (жетони-

акции) или вземания по бъдещи 

парични потоци на дружеството 

емитент (жетони-облигации). 

Or. en 

 

Изменение  150 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) По отношение на 

първоначалното предлагане на 

монети (ППМ) характеристиките на 

такъв инструмент се различават 

значително от колективното 

финансиране, предвидено в 

настоящия регламент. При ППМ 

обикновено не се използват 

посредници като платформите за 

колективно финансиране, и често се 

набират средства в размер над 1 000 

000 евро. Включването на ППМ в 

настоящия регламент няма да реши 

цялостно свързаните с ППМ 

проблеми. 
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Or. en 

 

Изменение  151 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) ППМ може да създаде 

значителни рискове за инвеститорите, 

свързани с пазара, измамите и 

киберсигурността и поради това 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране, които желаят да 

предоставят ППМ чрез своята 

платформа, следва да спазват 

специфични допълнителни изисквания 

съгласно настоящия регламент. ППМ 

без използване на контрагент не попада 

в обхвата на тези изисквания. 

Or. en 

 

Изменение  152 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 

1 000 000 евро, тъй като съответства 

на прага, определен в Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета9, над който е задължително 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите и 

осигуряването на механизъм за 

пазарна дисциплина, е целесъобразно 

да се ограничат максимално набраните 

средства за всяко предложение за 

колективно финансиране. Този праг 

следва да бъде 8 000 000 евро – 
максималният праг, до който 

държавите членки могат да 
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да се изготви и одобри проспект. освобождават публичното предлагане 

на ценни книжа от задължението за 

публикуване на проспект съгласно член 

3 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета.9 

Този праг се прилага и в случая на 

събития за генериране на жетони за 

набиране на средства за колективно 

финансиране (ППМ). 

_________________ _________________ 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

Or. en 

 

Изменение  153 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 

1 000 000 евро, тъй като съответства на 

прага, определен в Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета9, над който е задължително да 

се изготви и одобри проспект. 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 

8 000 000 евро, тъй като съответства на 

прага, определен в Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета9, над който е задължително да 

се изготви и одобри проспект. В 

настоящия регламент се определя 

съдържанието на основния 

информационен документ за 
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инвестицията, който следва да се 

предоставя на потенциалните 

инвеститори за всяко предложение за 

колективно финансиране. Тъй като 

основният информационен документ 

за инвестицията е съобразен със 

специфичните особености на 

предложението за колективно 

финансиране и потребностите на 

инвеститорите от информация, той 

следва да замени проспекта, изискван 

при публично предлагане на ценни 

книжа съгласно Регламент (ЕС) 

2017/1129. Поради това 

предложенията за колективно 

финансиране съгласно настоящия 

регламент следва да се изключат от 

приложното поле на Регламент (ЕС) 

2017/1129, който следва да бъде 

съответно изменен. 

_________________ _________________ 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

Or. fr 

Обосновка 

Настоящото изменение на съображение 12 има за цел да изключи предложенията за 

колективно финансиране с размер до 8 милиона евро от задължението за публикуване 

на проспект. Вместо него ще се предоставя основен информационен документ. 

 

Изменение  154 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 

1 000 000 евро, тъй като съответства на 

прага, определен в Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета9, над който е задължително да 

се изготви и одобри проспект. 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 

8 000 000 евро, тъй като съответства на 

прага, определен в Регламент (ЕС) 

2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета9, над който е задължително да 

се изготви и одобри проспект. 

_________________ _________________ 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

Or. en 

 

Изменение  155 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 

1 000 000 евро, тъй като съответства 

на прага, определен в Регламент (ЕС) 

(12) Предвид рисковете, свързани с 

инвестициите при колективно 

финансиране, в интерес на ефективната 

защита на инвеститорите е 

целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да 

бъде 8 000 000 евро, който е 

максималният праг, определен в 
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2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета9, над който е задължително да 

се изготви и одобри проспект. 

Регламент (ЕС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета9, 

над който е задължително да се изготви 

и одобри проспект. 

_________________ _________________ 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

9 Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно проспекта, който 

трябва да се публикува при публично 

предлагане или допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар, и 

за отмяна на Директива 2003/71/ЕО 

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 

Or. en 

 

Изменение  156 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) За да се гарантира, че 

колективното финансиране не води до 

излагане на финансов риск на големи 

обеми на непрофесионалните 

инвеститори, следва да се прилагат 

максимални прагове в случая на 

непрофесионални инвеститори за 

4 000 евро за проект на дружество и 

12 000 евро на година. 

Or. en 

 

Изменение  157 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 б (ново) 

 



 

PE627.793v01-00 18/116 AM\1162839BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) С цел да се гарантира 

общественото доверие към 

платформите за колективно 

финансиране и да се осигури 

устойчивият растеж на 

инвестициите чрез колективно 

финансиране, е необходимо 

платформите да притежават 

адекватни нива на регулаторен 

капитал. С цел да се осигури 

равнопоставеност в ЕС и да се избегне 

регулаторният арбитраж, за да 

бъдат лицензирани, от платформите 

за колективно финансиране се изисква 

минимален акционерен капитал в 

размер на 60 000 евро. 

Or. en 

 

Изменение  158 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12в) Колективното финансиране 

може да бъде ценен източник за 

мобилизиране на капитал за 

сравнително по-рискови проекти, 

като по този начин съчетаването на 

приходите от кампаниите за 

колективно финансиране с други 

традиционни източници на 

финансиране може да окаже 

благоприятно влияние върху 

перспективите на ЕС за растеж и 

конкурентно му предимство в 

дългосрочен план. 

Or. en 
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Изменение  159 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се избегне 

регулаторният арбитраж и да се осигури 

ефективен надзор над доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, на 

последните следва да се забрани да 

приемат влогове или други 

възстановими средства от 

обществеността, освен ако не са 

лицензирани като кредитна институция 

в съответствие с член 8 от 

Директива 2013/36/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета10. 

(13) С цел да се избегне 

регулаторният арбитраж и да се осигури 

ефективен надзор над доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, на 

последните следва да се забрани да 

приемат влогове или други 

възстановими средства от 

обществеността или да действат като 

попечители, освен ако не са 

лицензирани като кредитна институция 

в съответствие с член 8 от 

Директива 2013/36/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета10 . 

_________________ _________________ 

10 Директива 2013/36/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 г. относно достъпа до 

осъществяването на дейност от 

кредитните институции и относно 

пруденциалния надзор върху 

кредитните институции и 

инвестиционните посредници, за 

изменение на Директива 2002/87/ЕО и 

за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 

2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 

стр. 338). 

10 Директива 2013/36/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 г. относно достъпа до 

осъществяването на дейност от 

кредитните институции и относно 

пруденциалния надзор върху 

кредитните институции и 

инвестиционните посредници, за 

изменение на Директива 2002/87/ЕО и 

за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 

2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 

стр. 338). 

Or. en 

 

Изменение  160 

Ашли Фокс, Ева Каили, Сайед Камал, Антанас Гуога, Кътълин Сорин Иван 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (15a) За да се даде възможност за 

конкурентна рамка на Съюза, на 

доставчиците на услуги за 

колективно финансиране следва да е 

разрешено да набират капитал чрез 

своите платформи, използвайки 

жетони. Първоначалното предлагане 

на монети (ППМ) предоставя нови и 

новаторски начини на финансиране, 

но може да създаде и значителни 

рискове за инвеститорите, свързани с 

пазара, измамите и 

киберсигурността.  

Поради това доставчиците на услуги 

за колективно финансиране, които 

желаят да предоставят ППМ чрез 

своята платформа, следва да спазват 

специфични допълнителни 

изисквания съгласно настоящия 

регламент. Докато носителите на 

проекти все още могат да изберат 

частни емисии на ППМ или 

използване на проспект за ППМ, 

настоящият регламент обхваща 

единствено тези, които избират да 

използват доставчик на услуги за 

колективно финансиране като 

посредник. Освен това, ППМ, 

набиращо над 8 000 000 евро или ППМ, 

което не използва централизиран 

емитент, не следва да попада в 

обхвата на настоящия 

регламент. Единствено жетони, 

които представляват заем или 

прехвърлими ценни книжа, и които 

имат централизиран емитент, 

който носи отговорност за 

емитирането на жетоните следва да 

бъдат обхванати от регламента. 

Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

предлагат ППМ чрез своите 

платформи, следва да гарантират, че 

са извършени всички необходими 

надлежни проверки в съответствие с 

настоящия регламент. 

Or. en 
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Изменение  161 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) За да се увеличат 

възможностите за финансиране на 

европейските МСП и новосъздадените 

предприятия, и за да се подпомогне 

развитието на интегриран и 

хомогенен пазар за доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, 

всеки проект за колективно 

финансиране или всяко предложение 

за колективно финансиране, обявено 

от платформа за колективно 

финансиране, следва да бъде публично 

достъпно за всички инвеститори чрез 

създаден от ЕОЦКП централизиран 

регистър.  

Or. en 

 

Изменение  162 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Поради същите съображения, 

доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

използват първоначално предлагане 

на монети (ППМ) на платформата 

си, следва да бъдат изключени от 

обхвата на настоящия регламент. С 

цел постигане на ефективно 

регулиране, свързано с тази 

нововъзникваща технология, 
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Комисията би могла да предложи в 

бъдеще всеобхватно законодателство 

на равнище ЕС въз основа на 

задълбочена оценка на въздействието. 

Or. en 

 

Изменение  163 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) С настоящия регламент се цели 

да се улеснят преките инвестиции и да 

се избегнат възможностите за 

регулаторен арбитраж за финансовите 

посредници, подчинени на друго 

законодателство на Съюза, по-

специално в областта на управителите 

на активи. Използването на правни 

структури, в т.ч. на дружества със 

специална инвестиционна цел, като 

звено между проектите за колективно 

финансиране и инвеститорите, следва да 

бъде строго регламентирано и 

допускано само ако е оправдано. 

(17) С настоящия регламент се цели 

да се улеснят преките инвестиции и да 

се избегнат възможностите за 

регулаторен арбитраж за финансовите 

посредници, подчинени на друго 

законодателство на Съюза, по-

специално в областта на управителите 

на активи. Използването на правни 

структури, в т.ч. на дружества със 

специална инвестиционна цел, като 

звено между проектите за колективно 

финансиране и инвеститорите, следва да 

бъде строго регламентирано и 

допускано само за приемливи 

насрещни страни или избираеми 

професионални инвеститори, както 

са определени в Директива 2014/65/ЕС 

(ДПФИ). 

Or. en 

 

Изменение  164 

Каролине Нахтехал, Лив Виеринк, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (17a) Алтернативни инвестиционни 

инструменти като първоначално 

предлагане на монети имат 

потенциал за финансиране на МСП, 

на иновативни новосъздадени 

предприятия и разрастващи се 

предприятия, както и за ускоряване 

на трансфера на технологии, и могат 

да бъдат основна част от Съюза на 

капиталовите пазари. Правната 

сигурност на регулаторната рамка 

може да спомогне за подобряване на 

защитата на инвеститорите и 

потребителите, намаляване на 

рисковете, произтичащи от 

асиметрична информация, поведение 

с цел измама, незаконни дейности 

като изпиране на пари и укриване на 

данъци. Поради това е целесъобразно 

в своя доклад за преразглеждане 

Комисията да анализира 

необходимостта от правна рамка за 

ППМ или други алтернативни 

инвестиционни инструменти, и, ако 

се счете за необходимо, докладът да 

се придружава от законодателно 

предложение. 

Or. en 

 

Изменение  165 

Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) 17а. Онлайн технологиите 

като технологията на споделения 

регистър (DLT), известна също като 

блокверига, следва да се наблюдават 

от Комисията, за да се търси 

възможното й приложение в 

процедурите и процесите на 

колективното финансиране. 



 

PE627.793v01-00 24/116 AM\1162839BG.docx 

BG 

Or. en 

 

Изменение  166 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) На своята платформа за 

колективно инвестиране доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

следва да действат като неутрални 

посредници между клиентите. С цел да 

се избегнат конфликтите на интереси 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране и техните ръководители и 

служители, както и всяко лице, което 

пряко или непряко ги контролира, 

следва да изпълняват определени 

изисквания. В частност на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва да се забрани да 

имат финансово участие в поместените 

на техните платформи предложения за 

колективно финансиране. Освен това 

акционерите, които притежават 20 % 

или повече от дяловия капитал или от 

правата на глас, ръководителите и 

служителите, както и всяко лице, което 

пряко или непряко контролира дадена 

платформа за колективно финансиране, 

не следва, във връзка с предлаганите на 

тази платформа за колективно 

финансиране услуги за колективно 

финансиране, да действат в качеството 

на клиенти. 

(19) На своята платформа за 

колективно инвестиране доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

следва да действат като неутрални 

посредници между клиентите. С цел да 

се избегнат конфликтите на интереси 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране и техните ръководители и 

служители, както и всяко лице, което 

пряко или непряко ги контролира, 

следва да изпълняват определени 

изисквания. На доставчиците на услуги 

за колективно финансиране обаче не 

следва да се забрани да имат финансово 

участие в поместените на техните 

платформи предложения за колективно 

финансиране, тъй като това ще 

осигури икономически сигнали и 

стимули за постигане на 

съгласуваност между техните 

интереси и интересите на 

инвеститорите. Освен това 

акционерите, които притежават 10 % 

или повече от дяловия капитал или от 

правата на глас, ръководителите и 

служителите, както и всяко лице, което 

пряко или непряко контролира дадена 

платформа за колективно финансиране, 

не следва, във връзка с предлаганите на 

тази платформа за колективно 

финансиране услуги за колективно 

финансиране, да действат в качеството 

на клиенти. 

Or. en 
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Изменение  167 

Ан Сандер  

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) На своята платформа за 

колективно инвестиране доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

следва да действат като неутрални 

посредници между клиентите. С цел да 

се избегнат конфликтите на интереси 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране и техните ръководители и 

служители, както и всяко лице, което 

пряко или непряко ги контролира, 

следва да изпълняват определени 

изисквания. В частност на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва да се забрани да 

имат финансово участие в поместените 

на техните платформи предложения за 

колективно финансиране. Освен това 

акционерите, които притежават 20 % 

или повече от дяловия капитал или от 

правата на глас, ръководителите и 

служителите, както и всяко лице, което 

пряко или непряко контролира дадена 

платформа за колективно финансиране, 

не следва, във връзка с предлаганите на 

тази платформа за колективно 

финансиране услуги за колективно 

финансиране, да действат в качеството 

на клиенти. 

(19) На своята платформа за 

колективно инвестиране доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

следва да действат като неутрални 

посредници между клиентите. С цел да 

се избегнат конфликтите на интереси 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране и техните ръководители и 

служители, както и всяко лице, което 

пряко или непряко ги контролира, 

следва да изпълняват определени 

изисквания. Освен ако не публикуват 

на своите уебсайтове финансовото си 

участие в проекти и предложения, 

обявени на уебсайта им, на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва да се забрани да 

имат финансово участие в поместените 

на техните платформи предложения за 

колективно финансиране. Освен това 

акционерите, които притежават 20 % 

или повече от дяловия капитал или от 

правата на глас, ръководителите и 

служителите, както и всяко лице, което 

пряко или непряко контролира дадена 

платформа за колективно финансиране, 

не следва, във връзка с предлаганите на 

тази платформа за колективно 

финансиране услуги за колективно 

финансиране, да действат в качеството 

на клиенти. 

Or. fr 

Обосновка 

Целта на настоящото изменение е да се даде възможност на платформите да 

инвестират в проектите, които предлагат. То има също така за цел да се съгласуват 
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интересите на платформите с тези на техните клиенти. Освен това от 

платформите се изисква да публикуват съображенията си, когато не са инвестирали 

в определени проекти, за да не се стига до арбитражни производства. 

 

Изменение  168 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Както се подчертава в доклада на 

Комисията за оценка на рисковете, 

свързани с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма12, които 

засягат вътрешния пазар и се отнасят до 

трансгранични ситуации, колективното 

финансиране може да бъде изложено на 

рискове, свързани с изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. 

Следователно с оглед на 

удовлетворяването на условията за 

издаване на лиценз, оценяването на 

доброто име на ръководителите и 

предоставянето на платежни услуги 

единствено чрез лицензирани субекти 

следва да се предвидят изисквания, 

свързани с борбата с изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. С оглед 

на неотклонното гарантиране на 

финансовата стабилност чрез 

предотвратяването на рисковете от 

изпиране на пари и финансиране на 

тероризма, Комисията следва да оцени 

дали и доколко е необходимо от 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране да се изиска да спазват 

националните разпоредби, с които се 

прилага Директива (ЕС) 2015/849, във 

връзка с изпирането на пари или 

финансирането на тероризма, както и 

дали и доколко е необходимо тези 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране да бъдат включени в 

списъка на задължените субекти за 

(24) Както се подчертава в доклада на 

Комисията за оценка на рисковете, 

свързани с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма12, които 

засягат вътрешния пазар и се отнасят до 

трансгранични ситуации, колективното 

финансиране може да бъде изложено на 

рискове, свързани с изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. 

Следователно с оглед на 

удовлетворяването на условията за 

издаване на лиценз, оценяването на 

доброто име на ръководителите и 

предоставянето на платежни услуги 

единствено чрез лицензирани субекти 

следва да се предвидят изисквания, 

свързани с борбата с изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. С оглед 

на неотклонното гарантиране на 

финансовата стабилност чрез 

предотвратяването на рисковете от 

изпиране на пари и финансиране на 

тероризма и предвид максималния праг 

на средствата, които могат да бъдат 

набрани чрез предложение за 

колективно финансиране съгласно 

настоящия регламент, Комисията 

следва да оцени дали и доколко е 

необходимо от доставчиците на услуги 

за колективно финансиране да се изиска 

да спазват националните разпоредби, с 

които се прилага Директива (ЕС) 
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целите на Директива (ЕС) 2015/849. 2015/849, във връзка с изпирането на 

пари или финансирането на тероризма, 

както и дали и доколко е необходимо 

тези доставчици на услуги за 

колективно финансиране да бъдат 

включени в списъка на задължените 

субекти за целите на Директива (ЕС) 

2015/849. 

_________________ _________________ 

12 Доклад на Комисията до 

Европейския парламент и Съвета 

относно оценката на рисковете от 

изпиране на пари и финансиране на 

тероризъм, които засягат вътрешния 

пазар и са свързани с презгранични 

дейности (COM(2017) 340 final). 

12 Доклад на Комисията до 

Европейския парламент и Съвета 

относно оценката на рисковете от 

изпиране на пари и финансиране на 

тероризъм, които засягат вътрешния 

пазар и са свързани с презгранични 

дейности (COM(2017) 340 final). 

Or. en 

 

Изменение  169 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24a) За целите на борбата с 

изпирането на пари и финансирането 

на тероризма, както и свеждането до 

минимум на рисковете от финансови 

престъпления и измами, Комисията 

следва да разгледа потенциалното 

приложение на технологиите 

блокверига в сектора на 

колективното финансиране, за да се 

улесни проверката на данните и 

информацията, свързана с проекти и 

предложения за колективно 

финансиране, за които посредничат 

платформите за колективно 

финансиране, и да се повиши тяхната 

проследяемост и сигурност; 
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O. en 

 

Изменение  170 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) С цел да се позволи на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране да упражняват дейност в 

трансграничен мащаб, без да се 

сблъскват с различаващи се норми, с 

което да се улесни финансирането от 

инвеститори от различни държави 

членки на проекти в целия Съюз, 

държавите членки следва да не могат да 

налагат допълнителни изисквания върху 

лицензираните от ЕОЦКП доставчици 

на услуги за колективно финансиране. 

(25) С цел да се позволи на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране да упражняват дейност в 

трансграничен мащаб, без да се 

сблъскват с различаващи се норми, с 

което да се улесни финансирането от 

инвеститори от различни държави 

членки на проекти в целия Съюз, 

държавите членки следва да не могат да 

налагат допълнителни изисквания върху 

лицензираните по силата на 

настоящия регламент доставчици на 

услуги за колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  171 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) С цел потенциалните 

инвеститори да получат ясна представа 

за естеството, рисковете, разходите и 

таксите при услугите за колективно 

финансиране, доставчиците на такива 

услуги следва подходящо да 

информират клиентите си. 

(29) С цел потенциалните 

инвеститори да получат ясна представа 

за естеството, рисковете, разходите и 

таксите при услугите за колективно 

финансиране, доставчиците на такива 

услуги следва ясно и подробно да 

информират клиентите си. 

Or. en 
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Изменение  172 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Инвестирането в предлаганите на 

платформите за колективно 

финансиране продукти се различава от 

това в традиционните инвестиционни 

или спестовни продукти, поради което 

двете дейности следва да се 

разграничат. От друга страна, за да се 

уверят, че потенциалните инвеститори 

разбират степента на риска, свързан с 

инвестирането в колективно 

финансиране, доставчиците на услуги за 

колективно финансиране следва да 

проверят познанията на потенциалните 

си инвеститори чрез първоначален тест, 

за да установят доколко са запознати с 

инвестиционната дейност. 

Доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва изрично да 

предупреждават потенциалните 

инвеститори, когато смятат, че 

предоставяните услуги не са подходящи 

за тях. 

(30) Инвестирането в предлаганите на 

платформите за колективно 

финансиране продукти се различава от 

това в традиционните инвестиционни 

или спестовни продукти, поради което 

двете дейности следва да се 

разграничат. От друга страна, за да се 

уверят, че потенциалните инвеститори 

разбират степента на риска, свързан с 

инвестирането в колективно 

финансиране, доставчиците на услуги за 

колективно финансиране 

задължително проверяват познанията 

на потенциалните си инвеститори чрез 

първоначален тест, за да установят 

доколко са запознати с инвестиционната 

дейност. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране следва 

изрично да предупреждават 

потенциалните инвеститори, когато 

смятат, че предоставяните услуги не са 

подходящи за тях. 

Or. en 

 

Изменение  173 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) В основния информационен 

документ за инвестицията следва да се 

посочват и специфичните 

(32) В основния информационен 

документ за инвестицията следва да се 

посочват и специфичните 
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характеристики и рискове при 

намиращите се на ранен етап на дейност 

дружества, а също така и всяка 

съществена информация за носителите 

на проекти, правата на инвеститорите и 

начисляваните им такси, както и типа 

предлагани ценни книжа и кредитни 

споразумения. Носителят на даден 

проект е най-добрият източник на тази 

информация, поради което той следва да 

съставя основния информационен 

документ за инвестицията. От друга 

страна обаче отговорност за 

информирането на потенциалните 

инвеститори носят съответните 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране, поради което тези 

доставчици следва да проверяват 

изчерпателността на основния 

информационен документ за 

инвестицията. 

характеристики и рискове при 

намиращите се на ранен етап на дейност 

дружества, а също така и всяка 

съществена информация за носителите 

на проекти, правата на инвеститорите и 

начисляваните им такси, както и типа 

предлагани ценни книжа и кредитни 

споразумения. Съпоставимостта е от 

съществено значение за 

потенциалните инвеститори и 

поради това следва да се предоставят 

определени финансови коефициенти 

(вместо финансови отчети), в които 

се описват рентабилността, 

оперативната ефективност и 

ликвидност. Носителят на даден проект 

е най-добрият източник на тази 

информация, поради което той следва да 

съставя основния информационен 

документ за инвестицията. От друга 

страна обаче отговорност за 

информирането на потенциалните 

инвеститори носят съответните 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране, поради което тези 

доставчици следва да проверяват 

изчерпателността на основния 

информационен документ за 

инвестицията и да са извършили 

минимална надлежна проверка, че 

предоставената информация е вярна 

и безпристрастна. 

Or. en 

 

Изменение  174 

Ан Сандер  

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) С оглед на обективното и 

недискриминационно третиране на 

инвеститорите, доставчиците на услуги 

(37) С оглед на обективното и 

недискриминационно третиране на 

инвеститорите, доставчиците на услуги 
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за колективно финансиране, които 

рекламират услугите си чрез рекламни 

съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект, като 

го изтъкват сред останалите 

проекти, предлагани на тяхната 

платформа. Поради това, в 

рекламните съобщения на дадена 

платформа за колективно 

финансиране не следва да се посочват 

никакви текущи или планирани 

проекти. На доставчиците на услуги за 

колективно финансиране следва обаче 

да се позволи да упоменават успешно 

приключилите предложения, в които не 

е вече възможно да се инвестира чрез 

платформата.   

за колективно финансиране, които 

рекламират услугите си чрез рекламни 

съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект, освен 

ако изборът на този проект или 

предложение е извършен обективно, 

по-специално във връзка с определения 

от инвеститора рисков профил. На 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва обаче да се позволи 

да упоменават успешно приключилите 

предложения, в които не е вече 

възможно да се инвестира чрез 

платформата. 

Or. fr 

Обосновка 

Необходимо е платформите да могат да съобщават на клиентите си информация за 

проектите, които предлагат. Съобщаването на информация трябва да се извършва 

обективно (т.е. да отговаря на изискванията/предпочитанията, посочени от 

инвеститора при определяне на соя профила на инвеститор). 

 

Изменение  175 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) С оглед на обективното и 

недискриминационно третиране на 

инвеститорите, доставчиците на услуги 

за колективно финансиране, които 

рекламират услугите си чрез рекламни 

съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект, като 

го изтъкват сред останалите проекти, 

предлагани на тяхната платформа. 

Поради това, в рекламните 

съобщения на дадена платформа за 

(37) С оглед на обективното и 

недискриминационно третиране на 

инвеститорите и носителите на 

проекти, доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

рекламират услугите си чрез рекламни 

съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект пред 

останалите проекти, предлагани на 

тяхната платформа. На доставчиците на 
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колективно финансиране не следва да 

се посочват никакви текущи или 

планирани проекти. На доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

следва обаче да се позволи да 

упоменават успешно приключилите 

предложения, в които не е вече 

възможно да се инвестира чрез 

платформата. 

услуги за колективно финансиране 

следва обаче да се позволи да 

упоменават успешно приключилите 

предложения, в които не е вече 

възможно да се инвестира чрез 

платформа, за да се улесни 

съпоставимостта на резултатите 

от проектите. 

Or. en 

 

Изменение  176 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) С оглед на обективното и 

недискриминационно третиране на 

инвеститорите, доставчиците на услуги 

за колективно финансиране, които 

рекламират услугите си чрез рекламни 

съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект, като 

го изтъкват сред останалите проекти, 

предлагани на тяхната платформа. 

Поради това, в рекламните 

съобщения на дадена платформа за 

колективно финансиране не следва да 

се посочват никакви текущи или 

планирани проекти. На доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

следва обаче да се позволи да 

упоменават успешно приключилите 

предложения, в които не е вече 

възможно да се инвестира чрез 

платформата. 

(37) С оглед на обективното и 

недискриминационно третиране на 

инвеститорите, доставчиците на услуги 

за колективно финансиране, които 

рекламират услугите си чрез рекламни 

съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект, като 

го изтъкват сред останалите проекти, 

предлагани на тяхната платформа. На 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва обаче да се позволи 

да упоменават успешно приключилите 

предложения, в които не е вече 

възможно да се инвестира чрез 

платформата. По същия начин, 

платформите за колективно 

финансиране следва също така да 

уведомят инвеститорите за 

процентите на неизпълнение на 

проектите на тяхната платформа. 

Or. en 

 

Изменение  177 
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Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Важно е въведените с настоящия 

регламент изисквания за издаване на 

лиценз и за предоставяне на услуги за 

колективно финансиране да се спазват 

ефективно и ефикасно. Поради това на 

ЕОЦКП следва да бъдат предоставени 

правомощия за издаване на лиценз и за 

упражняване на надзор. С цел да може 

да изпълнява този свой мандат за 

упражняване на надзор ЕОЦКП следва 

да има право да изисква информация, да 

провежда общи разследвания и 

проверки на място, да публикува 

известия и предупреждения, както и да 

налага санкции. ЕОЦКП следва 

подходящо да калибрира своите 

надзорни и наказателни правомощия. 

(40) Важно е въведените с настоящия 

регламент изисквания за издаване на 

лиценз и за предоставяне на услуги за 

колективно финансиране да се спазват 

ефективно и ефикасно. С цел да може да 

изпълнява този свой мандат за 

упражняване на надзор ЕОЦКП следва 

да има право да изисква информация, да 

провежда общи разследвания и 

проверки на място, да публикува 

известия и предупреждения, както и да 

налага санкции. ЕОЦКП следва 

подходящо да калибрира своите 

надзорни и наказателни правомощия. 

Or. en 

 

Изменение  178 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Важно е въведените с настоящия 

регламент изисквания за издаване на 

лиценз и за предоставяне на услуги за 

колективно финансиране да се спазват 

ефективно и ефикасно. Поради това на 

ЕОЦКП следва да бъдат предоставени 

правомощия за издаване на лиценз и за 

упражняване на надзор. С цел да може 

да изпълнява този свой мандат за 

упражняване на надзор ЕОЦКП следва 

да има право да изисква информация, да 

(40) Важно е въведените с настоящия 

регламент изисквания за издаване на 

лиценз и за предоставяне на услуги за 

колективно финансиране да се спазват 

ефективно и ефикасно. Поради това на 

националния компетентен 

орган следва да бъдат предоставени 

правомощия за издаване на лиценз и за 

упражняване на надзор. Националният 

компетентен орган следва да има 

право да изисква информация, да 
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провежда общи разследвания и 

проверки на място, да публикува 

известия и предупреждения, както и да 

налага санкции. ЕОЦКП следва 

подходящо да калибрира своите 

надзорни и наказателни правомощия. 

провежда общи разследвания и 

проверки на място, да публикува 

известия и предупреждения, както и да 

налага санкции. Националният 

компетентен орган следва подходящо 

да калибрира своите надзорни и 

наказателни правомощия. 

Or. en 

 

Изменение  179 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Важно е въведените с настоящия 

регламент изисквания за издаване на 

лиценз и за предоставяне на услуги за 

колективно финансиране да се спазват 

ефективно и ефикасно. Поради това на 

ЕОЦКП следва да бъдат предоставени 

правомощия за издаване на лиценз и за 

упражняване на надзор. С цел да може 

да изпълнява този свой мандат за 

упражняване на надзор ЕОЦКП следва 

да има право да изисква информация, да 

провежда общи разследвания и 

проверки на място, да публикува 

известия и предупреждения, както и да 

налага санкции. ЕОЦКП следва 

подходящо да калибрира своите 

надзорни и наказателни правомощия. 

(40) Важно е въведените с настоящия 

регламент изисквания за издаване на 

лиценз и за предоставяне на услуги за 

колективно финансиране да се спазват 

ефективно и ефикасно. Поради това на 

ЕОЦКП следва да бъдат предоставени 

правомощия за издаване на лиценз и за 

упражняване на надзор. С цел да може 

да изпълнява този свой мандат за 

упражняване на надзор ЕОЦКП следва 

да има право да изисква информация, да 

провежда общи разследвания и 

проверки на място, да публикува 

известия и предупреждения, както и да 

налага санкции. ЕОЦКП следва 

подходящо да калибрира своите 

надзорни и наказателни правомощия и 

да работи в тясно сътрудничество с 

националните компетентни органи. 

Or. en 

 

Изменение  180 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 
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Съображение 41 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Предоставянето на тези 

правомощия на ЕОЦКП прави по-

ефективни лицензирането и надзора, 

а централизирането им генерира 

икономии от мащаба. Такъв 

централизиран надзор е от полза за 

пазарните участници, тъй като 

увеличава прозрачността, защитата 

на инвеститорите и пазарната 

ефективност. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  181 

Каролине Нахтехал, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 41 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Предоставянето на тези 

правомощия на ЕОЦКП прави по-

ефективни лицензирането и надзора, а 

централизирането им генерира 

икономии от мащаба. Такъв 

централизиран надзор е от полза за 

пазарните участници, тъй като 

увеличава прозрачността, защитата на 

инвеститорите и пазарната ефективност. 

(41) Предоставянето на тези 

правомощия на ЕОЦКП прави по-

ефективни лицензирането и надзора, а 

централизирането им генерира 

икономии от мащаба. Такъв 

централизиран надзор предотвратява 

различията в Съюза и е от полза за 

пазарните участници, тъй като 

увеличава прозрачността, защитата на 

инвеститорите и пазарната ефективност. 

Or. en 

 

Изменение  182 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 42 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) ЕОЦКП следва да начислява 

такси на субектите под пряк негов 

надзор, за да покрива разходите си, в 

т.ч. режийните разходи. Предвид 

ранния етап на развитие на сектора 

на колективното финансиране 

размерът на таксата следва да бъде 

съобразен с размера на даденото 

дружество, обект на пряк надзор. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  183 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 42 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) ЕОЦКП следва да начислява 

такси на субектите под пряк негов 

надзор, за да покрива разходите си, в 

т.ч. режийните разходи. Предвид ранния 

етап на развитие на сектора на 

колективното финансиране размерът на 

таксата следва да бъде съобразен с 

размера на даденото дружество, обект 

на пряк надзор. 

(42) Националният компетентен 

орган следва да начислява такси на 

субектите под пряк негов надзор, за да 

покрива разходите си, в т.ч. режийните 

разходи. Предвид ранния етап на 

развитие на сектора на колективното 

финансиране размерът на таксата следва 

да бъде съобразен с размера на даденото 

дружество, обект на пряк надзор. 

Or. en 

 

Изменение  184 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a)  дейността и организирането на 

доставчиците на услуги за колективно 

a) дейността и организирането на 

доставчиците на услуги за колективно 
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финансиране; финансиране чрез набиране на 

инвестиции или чрез предоставяне на 

заеми; 

Or. en 

 

Изменение  185 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б)  лицензирането и надзора на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране; 

б) лицензирането и надзора на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране чрез набиране на 

инвестиции или чрез предоставяне на 

заеми; 

Or. en 

 

Изменение  186 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в)  прозрачността и рекламните 

съобщения във връзка с предоставянето 

на услуги за колективно финансиране в 

Съюза. 

в) прозрачността и рекламните 

съобщения във връзка с предоставянето 

на услуги за колективно финансиране 

чрез набиране на инвестиции или чрез 

предоставяне на заеми в Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  187 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 
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Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се 

прилага спрямо юридическите лица, 

които с оглед на предоставянето на 

услуги за колективно финансиране 

желаят да се лицензират в съответствие 

с член 10, и спрямо доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, 

лицензирани за тази цел в съответствие 

със същия член. 

1. Настоящият регламент се 

прилага спрямо юридическите лица, 

които с оглед на предоставянето на 

услуги за колективно финансиране 

желаят да се лицензират в съответствие 

с член 10, и спрямо доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, 

лицензирани за тази цел в съответствие 

със същия член. Тези юридически лица 

трябва да са действително и трайно 

установени в държава — членка на 

Съюза, за да отговарят на условията 

да подадат заявление за лиценз. 

Or. en 

 

Изменение  188 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) услугите за колективно 

финансиране, които се предоставят 

от физически или юридически лица 

съгласно националното право; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  189 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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в) услугите за колективно 

финансиране, които се предоставят 

от физически или юридически лица 

съгласно националното право; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  190 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) Националните норми относно 

изискванията за лиценз, свързани с 

носителите на проекти или 

инвеститорите, не им забраняват да 

използват услуги за колективно 

финансиране, предоставяни от 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране съгласно настоящия 

регламент и лицензирани в 

съответствие с него. 

Or. en 

 

Изменение  191 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г)  всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

1 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

8 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

Or. en 
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Изменение  192 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

1 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

г)  всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

8 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  193 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г)  всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

1 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране . 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

8 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

Or. fr 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да увеличи прага, над който дадена платформа 

следва да публикува проспект. Прагът от 1 милион евро е потенциално ограничителен 

през следващите години. 

 

Изменение  194 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

1 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

8 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  195 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

1 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

г) всяко предложение за колективно 

финансиране с размер над 

8 000 000 евро, изчислен за период от 12 

месеца за даден проект за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  196 

Ашли Фокс, Ева Каили, Сайед Камал, Антанас Гуога, Кътълин Сорин Иван 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква гa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) доставчици на услуги за 

колективно финансиране, които 

улесняват набирането на капитал 

посредством платформите си чрез 

първоначално предлагане на монети 

(ППМ), които издават жетони без 

централизиран емитент. 

Or. en 
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Изменение  197 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Доставчици на услуги за 

колективно финансиране, които 

използват първоначално предлагане 

на монети (ППМ) на техните 

платформи; 

Or. en 

 

Изменение  198 

Каролине Нахтехал, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Законодателството на 

държава членка относно 

изискванията за лиценз, свързани с 

носителите на проекти или 

инвеститорите, не им забранява да 

използват услуги за колективно 

финансиране, предоставяни от 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране съгласно настоящия 

регламент и лицензирани в 

съответствие с него. 

Or. en 

 

Изменение  199 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 1 – буква а) – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „колективно финансиране“ 

означава съчетаването на интересите 

на носителите на проекти и на 

инвеститорите за финансиране на 

бизнеса посредством платформа за 

колективно финансиране, което 

притежава изброените по-долу 

характеристики: 

a)  колективно финансиране“ 

означава предоставянето на 

платформа за колективно финансиране, 

което позволява изброените по-долу 

характеристики: 

Or. en 

 

Изменение  200 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а) – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „колективно финансиране“ 

означава съчетаването на интересите 

на носителите на проекти и на 

инвеститорите за финансиране на 

бизнеса посредством платформа за 

колективно финансиране, което 

притежава изброените по-долу 

характеристики: 

a)  „колективно финансиране“ 

означава свързването на инвеститорите 

или кредиторите, които имат за цел 

да предоставят капитал на бизнеса, 

от една страна, и дружествата или 

носителите на проекти, от друга 

страна, посредством платформа за 

колективно финансиране, което 

притежава изброените по-долу 

характеристики: 

Or. en 

 

Изменение  201 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) улеснява отпускането на i) предлага директно услуги за 
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заеми; колективно финансиране: 

Or. en 

 

Изменение  202 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i)  улеснява отпускането на заеми; i) улеснява отпускането на заеми, 

наричано също колективно 

финансиране чрез предоставяне на 

заеми; 

Or. en 

 

Изменение  203 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка i – буква a) (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 a) улеснява само свързването на 

инвеститора с носителя(ите) на 

проект(и); както и 

Or. en 

 

Изменение  204 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка i – буква б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б) улеснява само свързването на 
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носителя на проект с 

инвеститора(ите). 

Or. en 

 

Изменение  205 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) пласира без твърд 

ангажимент, както е посочено в 

приложение I, раздел А, точка 7 към 

Директива 2014/65/ЕС, емитирани от 

носителите на проекти прехвърлими 

ценни книжа и по отношение на тези 

прехвърлими ценни книжа приема и 

предава клиентски нареждания, 

както е посочено в приложение I, 

раздел А, точка 1 към Директива 

2014/65; 

ii) посредническа услуга за 

колективно финансиране: 

Or. en 

 

Изменение  206 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) пласира без твърд ангажимент, 

както е посочено в приложение I, раздел 

А, точка 7 към Директива 2014/65/ЕС, 

емитирани от носителите на проекти 

прехвърлими ценни книжа и по 

отношение на тези прехвърлими ценни 

книжа приема и предава клиентски 

нареждания, както е посочено в 

приложение I, раздел А, точка 1 към 

ii) пласира без твърд ангажимент, 

както е посочено в приложение I, раздел 

А, точка 7 към Директива 2014/65/ЕС, 

емитирани от дружествата и 

носителите на проекти прехвърлими 

ценни книжа, включително жетони 

от ППМ, и по отношение на тези 

прехвърлими ценни книжа и жетони 

приема и предава клиентски 
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Директива 2014/65; нареждания, както е посочено в 

приложение I, раздел А, точка 1 към 

Директива 2014/65; 

Or. en 

 

Изменение  207 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) пласира без твърд ангажимент, 

както е посочено в приложение I, раздел 

А, точка 7 към Директива 2014/65/ЕС, 

емитирани от носителите на проекти 

прехвърлими ценни книжа и по 

отношение на тези прехвърлими ценни 

книжа приема и предава клиентски 

нареждания, както е посочено в 

приложение I, раздел А, точка 1 към 

Директива 2014/65; 

ii) пласира без твърд ангажимент, 

както е посочено в приложение I, раздел 

А, точка 7 към Директива 2014/65/ЕС, 

емитирани от носителите на проекти 

прехвърлими ценни книжа и по 

отношение на тези прехвърлими ценни 

книжа приема и предава клиентски 

нареждания, както е посочено в 

приложение I, раздел А, точка 1 към 

Директива 2014/65, което също се 

нарича колективно финансиране с 

дялов капитал; 

Or. en 

 

Изменение  208 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка ii – буква a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 a) улеснява поне свързването на 

инвеститора с носителя(ите) на 

проект(и) и определянето на цената 

и пакетите с предложения; и/или 

Or. en 
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Изменение  209 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква a – подточка ii – буква б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б) улеснява поне свързването на 

носителя на проект с 

инвеститора(ите) и/или 

определянето на цената на 

предложенията. 

Or. en 

 

Изменение  210 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка iiа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) Най-малко следните 

дейности(наред с другото) се считат 

за услуги, посочени в подточка ii: 

 a) пласиране без твърд ангажимент, 

както е посочено в приложение I, 

раздел А, точка 7 към Директива 

2014/65/ЕС на прехвърлими ценни 

книжа, емитирани от носителите на 

проекти; 

 б) предлагане на инвестиционни 

съвети, както е посочено в 

приложение І, раздел А, точка 5 към 

Директива 2014/65/EС, по отношение 

на тези прехвърлими ценни книжа; 

както и 

 в) приемане и предаване на клиентски 

нареждания, както е посочено в 

приложение І, раздел А, точка 1 към 

Директива 2014/65/EС, по отношение 
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на тези прехвърлими ценни книжа;  

Or. en 

 

Изменение  211 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а – подточка iiа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) улеснява предложенията от 

инвеститори към субекта, издаващ 

жетони чрез първоначално предлагане 

на монети (ППМ) с използване на 

контрагент; 

Or. en 

 

Изменение  212 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „доставчик на услуги за 

колективно финансиране“ означава 

юридическо лице, което предоставя 

услуги за колективно финансиране, като 

за тази цел е лицензирано от 

Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ЕОЦКП) в съответствие с 

член 11 от настоящия регламент; 

в) „доставчик на услуги за 

колективно финансиране“ означава 

юридическо лице, което предоставя 

услуги за колективно финансиране чрез 

предоставяне на заеми или с дялов 

капитал, като за тази цел е 

лицензирано от Европейския орган за 

ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в 

съответствие с член 11 от настоящия 

регламент; 

Or. en 

 

Изменение  213 



 

AM\1162839BG.docx 49/116 PE627.793v01-00 

 BG 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква гa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) „Първоначално предлагане на 

монети или ППМ“ означава всяко 

предлагане на обществеността от 

дружество, издаващо жетони, които 

представляват или: 

 a) правни претенции за 

собствеността на дружеството 

емитент, еквивалентни на дялове в 

дружества (жетони-акции); 

 б) вземания по бъдещи парични 

потоци на дружеството емитент 

(жетони-облигации). 

 Тази характеристика квалифицира 

жетоните като „прехвърлими ценни 

книжа“, както са посочени в буква и) 

от настоящия параграф. 

Or. en 

 

Изменение  214 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква иа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иa) „Първоначално предлагане на 

монети или ППМ“ означава събитие 

за генериране на жетони за набиране 

на средства за колективно 

финансиране, като жетоните се 

издават и продават от стопански 

субект и дават право на купувача да 

претендира за дялово участие в 

капитала на дружеството емитент 

(жетони-акции), или за вземания по 

бъдещи парични потоци на 
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дружеството (жетони-облигации). 

Or. en 

 

Изменение  215 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква иб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иб) „заем“ означава споразумение, 

съгласно което определена сума се 

предоставя от един или повече 

клиенти на един или повече носители 

на проекти чрез платформата за 

колективно финансиране, като тази 

сума подлежи на възстановяване или 

връщане; 

Or. en 

 

Изменение  216 

Ашли Фокс, Ева Каили, Сайед Камал, Антанас Гуога, Кътълин Сорин Иван 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ла (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лa) „първоначално предлагане на 

монети“ означава набиране на 

средства от обществеността чрез 

използване на жетони, пуснати в 

продажба от предприятие или 

физическо лице в замяна на фиатни 

или криптовалути;  

 

Or. en 
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Изменение  217 

Ашли Фокс, Ева Каили, Сайед Камал, Антанас Гуога, Кътълин Сорин Иван 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква лб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лб) „жетон“ означава всяка форма 

на цифрова разменна единица, 

цифрова разчетна единица и/или 

съхраняване на стойност и се 

използва, за да служи като актив или 

представлява актив. 

Or. en 

 

Изменение  218 

Ашли Фокс, Ева Каили, Сайед Камал, Антанас Гуога, Кътълин Сорин Иван 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква лв (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лв) „криптовалута“ означава 

математически базирана, 

децентрализирана конвертируема 

виртуална валута, която е 

криптографски защитена, основава се 

на публични и частни кодове за 

прехвърляне на стойността от едно 

лице към друго и може криптографски 

да се подписва при всяко прехвърляне; 

Or. en 

 

Изменение  219 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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2. По силата на член 38 Комисията 

се оправомощава да приема делегирани 

актове, с които да доуточнява 

техническите елементи на 

определенията в параграф 1 предвид 

пазарните промени, технологичните 

нововъведения и натрупания опит за 

функционирането на платформите за 

колективно финансиране и 

предоставянето на услуги за колективно 

финансиране. 

2. По силата на член 38 Комисията 

се оправомощава да приема делегирани 

актове, с които да доуточнява 

техническите и правните елементи на 

определенията в параграф 1 предвид 

пазарните промени, технологичните 

нововъведения и натрупания опит за 

функционирането на платформите за 

колективно финансиране и 

предоставянето на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  220 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Услугите за колективно 

финансиране се предоставят само от 

юридически лица, които са 

действително и трайно установени в 

държава — членка на Съюза, и които са 

лицензирани като доставчици на услуги 

за колективно финансиране в 

съответствие с член 11 от настоящия 

регламент. 

1. Услугите за колективно 

финансиране се предоставят само от 

юридически лица, които са 

действително и трайно установени в 

държава — членка на Съюза, и които са 

лицензирани като доставчици на услуги 

за колективно финансиране в 

съответствие с член 10 от настоящия 

регламент. Следователно лицата, 

които са установени в трета 

държава, не могат да кандидатстват 

за лиценз, както доставчиците на 

услуги за колективно финансиране 

съгласно настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  221 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 



 

AM\1162839BG.docx 53/116 PE627.793v01-00 

 BG 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не плащат, 

нито приемат възнаграждение, отстъпка 

или непарична облага за насочване на 

инвеститорските нареждания към 

дадено предложение за колективно 

финансиране, обявено на тяхната 

платформа за колективно финансиране 

или на платформа на трета страна. 

3. (Не се отнася до българския 

текст.) 

Or. en 

 

Изменение  222 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато за предоставянето на 

услуги за колективно финансиране се 

използват дружества със специална 

инвестиционна цел, доставчиците на 

услуги за колективно финансиране имат 

правото да прехвърлят към даденото 

дружество със специална 

инвестиционна цел само един актив, 

така че да се позволи на инвеститорите 

да имат експозиция към този актив 

чрез придобиването на ценни книжа. 

Решението за откриване на експозиция 

към този базов актив принадлежи 

изключително на инвеститорите. 

5. Когато за предоставянето на 

услуги за колективно финансиране на 

инвеститори, които са приемливи 

насрещни страни или избираеми 

професионални инвеститори, както 

са определени в Директива 

2014/65/ЕС, се използват 

инвестиционни механизми, 

включително дружества със специална 

инвестиционна цел, доставчиците на 

услуги за колективно финансиране имат 

правото да прехвърлят към даденото 

дружество със специална 

инвестиционна цел един или повече 

активи, така че да се позволи на 

инвеститорите да имат експозиция към 

тези активи чрез придобиването на 

ценни книжа. Решението за откриване 

на експозиция към този базов актив 

принадлежи изключително на 

инвеститорите. 

Or. en 
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Изменение  223 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато за предоставянето на 

услуги за колективно финансиране се 

използват дружества със специална 

инвестиционна цел, доставчиците на 

услуги за колективно финансиране имат 

правото да прехвърлят към даденото 

дружество със специална 

инвестиционна цел само един актив, 

така че да се позволи на инвеститорите 

да имат експозиция към този актив чрез 

придобиването на ценни книжа. 

Решението за откриване на експозиция 

към този базов актив принадлежи 

изключително на инвеститорите. 

5. Когато за предоставянето на 

услуги за колективно финансиране се 

използват дружества със специална 

инвестиционна цел за инвеститори, 

които не са приемливи насрещни 

страни, доставчиците на услуги за 

колективно финансиране имат правото 

да прехвърлят към даденото дружество 

със специална инвестиционна цел само 

един актив, така че да се позволи на 

инвеститорите да имат експозиция към 

този актив чрез придобиването на ценни 

книжа. Решението за откриване на 

експозиция към този базов актив 

принадлежи изключително на 

инвеститорите. 

Or. en 

 

Изменение  224 

Ашли Фокс, Ева Каили, Сайед Камал, Антанас Гуога, Кътълин Сорин Иван 

 

Предложение за регламент 

Член 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4а 

 Предоставяне на първоначално 

предлагане на монети 

 1. Настоящият регламент се 

прилага за доставчици на услуги за 

колективно финансиране, 

лицензирани в съответствие с член 

10, които улесняват ППМ, попадащо 
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в обхвата на настоящия член 4a. 

 2. Настоящият регламент се 

прилага единствено за ППМ на 

жетони, когато има централизиран 

емитент на жетоните. 

 3. Настоящия регламент се 

прилага единствено за ППМ на 

жетони, които са заеми или 

прехвърлими ценни книжа.  

 4. Настоящият регламент се 

прилага за първичното издаване или 

продажба на жетони, а не за 

вторичната търговия с такива 

жетони. 

 5. Регламентът не се прилага за 

частно предлагане на жетони. 

 6. Настоящият регламент не се 

прилага за ППМ с  размер над 

8 000 000 евро на емисия в ППМ. 

Or. en 

 

Изменение  225 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4а 

 Предоставяне на първоначално 

предлагане на монети 

 1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

предлагат услугите, посочени в член 3, 

параграф 1, подточка iv), буква иа), 

попадат в обхвата на настоящия 

регламент при спазване на 

критериите на член 10. 

 2. Настоящият регламент се 

прилага само за първичната продажба 
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на жетони.  

3. Настоящият регламент не се 

прилага за частно предлагане на 

жетони. 

  

Or. en 

 

Изменение  226 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 5a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5a 

 Изисквания за надлежна проверка 

 1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране извършват 

минимално ниво на надлежна 

проверка на носителите на проекти, 

които предлагат проектът да бъде 

финансиран в тяхната платформа за 

колективно финансиране. 

 2.  Минималното ниво на 

надлежната проверка, посочена в 

параграф 1, включва: 

 a) липса на  криминални деяния като 

присъди или наказателноправни 

санкции за нарушаване на 

действащите национални разпоредби 

в областта на търговското право, 

правото в областта на 

несъстоятелността, 

законодателството, свързано с 

финансовите услуги, 

законодателството в областта на 

борбата с изпирането на пари, 

измама или  подвеждане под 

служебна отговорност;  

 б) доказателство, че носителят на 

проекта или дружеството, което 
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търси финансиране чрез платформа 

за колективно финансиране, не е 

установено в юрисдикция, включена в 

списъка съгласно съответната 

политика на ЕС по отношение на 

юрисдикциите, които не оказват 

съдействие, или определени като 

високорискови трети държави 

съгласно член 9, параграф 2 от 

Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

или които не спазват ефективно 

разпоредбите на Съюза или 

договорените на международно 

равнище данъчни стандарти за 

прозрачност и обмен на информация.  

Or. en 

 

Изменение  227 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

поддържат ефективни и прозрачни 

процедури за бързо, справедливо и 

еднообразно обработване на подадените 

от клиентите им жалби. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране разполагат с, 

поддържат и описват публично 

ефективни и прозрачни процедури за 

бързо, справедливо и еднообразно 

обработване на подадените от клиентите 

им жалби. 

Or. en 

 

Изменение  228 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

поддържат ефективни и прозрачни 

процедури за бързо, справедливо и 

еднообразно обработване на подадените 

от клиентите им жалби . 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

поддържат ефективни и 

стандартизирани процедури за бързо, 

справедливо и еднообразно обработване 

на подадените от клиентите им жалби. 

Or. fr 

 

Изменение  229 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране нямат 

финансово участие в проектите за 

колективно финансиране, които 

предлагат на своите платформи за 

колективно финансиране. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране нямат 

финансово участие в проектите за 

колективно финансиране, които 

предлагат на своите платформи за 

колективно финансиране, освен ако 

публикуват тази информация по 

подходящ начин за потенциалните 

инвеститори и регистрираните на 

платформата инвеститори. 

Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат 

ясни и прозрачни процедури за подбор. 

Or. fr 

Обосновка 

Необходимо е платформите да могат да съобщават на клиентите си информация за 

проектите, които предлагат. Съобщаването на информация трябва да се извършва 

на обективна основа. След като инвеститорите са уточнили рисковия си профил, би 

било полезно платформата да може да им предложи проекти, които съответстват 

на това, което търсят.  

 

Изменение  230 
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Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране нямат 

финансово участие в проектите за 

колективно финансиране, които 

предлагат на своите платформи за 

колективно финансиране. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране нямат 

финансово участие в проектите за 

колективно финансиране, които 

предлагат на своите платформи за 

колективно финансиране, освен когато 

целта на това финансово участие е да 

се гарантира системно за всички 

предложения съгласуваност на 

интересите между доставчиците на 

услуги за колективно финансиране и 

на инвеститорите или като средство 

за намеса с цел гарантиране на 

почтеността на пазара. 

Or. en 

 

Изменение  231 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране нямат 

финансово участие в проектите за 

колективно финансиране, които 

предлагат на своите платформи за 

колективно финансиране. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране нямат 

финансово участие в проектите за 

колективно финансиране, които 

предлагат на своите платформи за 

колективно финансиране, освен ако 

финансовото участие се отнася до 

всички проекти или предложения по 

систематичен и недискриминационен 

начин, с цел да се гарантира 

съгласуваност на интересите сред 

инвеститорите; 
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Or. en 

 

Изменение  232 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не приемат за 

свои клиенти своите акционери, които 

притежават 20 % или повече от дяловия 

капитал или от правата на глас, нито 

своите ръководители или служители 

или лицата, които пряко или непряко са 

свързани с въпросните акционери, 

ръководители и служители чрез 

отношение на контрол по смисъла на 

член 4, параграф 1, точка 35, буква б) 

от Директива 2014/65/ЕС. 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не приемат за 

свои клиенти своите акционери, които 

притежават 20 % или повече от дяловия 

капитал или от правата на глас, нито 

своите ръководители или служители 

или лицата, които упражняват или 

могат да упражняват значително 

влияние или контрол върху проектите 

и предложенията за колективно 

финансиране, обявени на 

платформата за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  233 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не приемат за 

свои клиенти своите акционери, които 

притежават 20 % или повече от дяловия 

капитал или от правата на глас, нито 

своите ръководители или служители 

или лицата, които пряко или непряко са 

свързани с въпросните акционери, 

ръководители и служители чрез 

отношение на контрол по смисъла на 

член 4, параграф 1, точка 35, буква б) от 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не приемат за 

свои клиенти своите акционери, които 

притежават 10 % или повече от дяловия 

капитал или от правата на глас, нито 

своите ръководители или служители 

или лицата, които пряко или непряко са 

свързани с въпросните акционери, 

ръководители и служители чрез 

отношение на контрол по смисъла на 

член 4, параграф 1, точка 35, буква б) от 
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Директива 2014/65/ЕС. Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  234 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране оповестяват 

пред своите клиенти и потенциални 

клиенти общия характер и източниците 

на конфликтите на интереси, както и 

предприетите мерки за ограничаване на 

тези рискове — когато считат, че 

това е необходимо с оглед на 

ефективността на мерките, 

предприети в съответствие с 

вътрешните правила, посочени в 

параграф 3. 

5. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране оповестяват 

пред своите клиенти и потенциални 

клиенти общия характер и източниците 

на конфликтите на интереси, както и 

предприетите мерки за ограничаване на 

тези рискове. 

Or. en 

 

Изменение  235 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 7a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7a 

 Съгласуваност на интересите на 

платформата с тези на 

инвеститорите 

 1. С цел да се гарантира, че 

платформите съгласуват своите 

стимули с тези на инвеститорите, се 

насърчават механизми за 
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стимулиране. 

 2. Платформите за колективно 

финансиране могат да участват във 

финансирането на проект. Това 

участие не трябва да надвишава 2% 

от натрупания за проекта капитал; 

 3. Когато проектът приключва 

успешно и напуска платформата, на 

доставчика на услуги за колективно 

финансиране може да се предостави 

премия за постигнати резултати 

(комисионна); 

 4.  Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране описват 

пред ЕОЦКП политиката за 

съгласуване на интересите, която 

възнамеряват да използват преди 

получаването на лиценза и искат тя 

да бъде одобрена. 

 5. Платформите могат да 

променят политиката за съгласуване 

на интересите на всеки три години. 

Всяка промяна подлежи на одобрение 

от ЕОЦКП. 

 6. На видно място на уебсайта си 

платформите изрично описват 

политиката си за съгласуване на 

интересите. 

Or. en 

 

Изменение  236 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Възлагането на външен 

изпълнител на оперативни функции не 

влошава съществено качеството на 

вътрешния контрол на доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, нито 

2. Възлагането на външен 

изпълнител на оперативни функции не 

влошава качеството на вътрешния 

контрол на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, нито 



 

AM\1162839BG.docx 63/116 PE627.793v01-00 

 BG 

способността на ЕОЦКП да наблюдава 

спазването, от тези доставчици на 

услуги за колективно финансиране, на 

всички определени в настоящия 

регламент задължения. 

способността на националния 

компетентен орган да наблюдава 

спазването, от тези доставчици на 

услуги за колективно финансиране, на 

всички определени в настоящия 

регламент задължения. 

Or. en 

 

Изменение  237 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Възлагането на външен 

изпълнител на оперативни функции не 

влошава съществено качеството на 

вътрешния контрол на доставчиците на 

услуги за колективно финансиране, нито 

способността на ЕОЦКП да наблюдава 

спазването, от тези доставчици на 

услуги за колективно финансиране, на 

всички определени в настоящия 

регламент задължения. 

2. Възлагането на външен 

изпълнител на оперативни функции не 

влошава качеството на вътрешния 

контрол на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, нито 

способността на ЕОЦКП да наблюдава 

спазването, от тези доставчици на 

услуги за колективно финансиране, на 

всички определени в настоящия 

регламент задължения. 

Or. en 

 

Изменение  238 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране и действащите 

от тяхно име трети лица не държат 

клиентски средства, нито предоставят 

платежни услуги освен ако тези 

средства не са предназначени за 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране и действащите 

от тяхно име трети лица не държат 

клиентски средства, нито предоставят 

платежни услуги, нито действат като 

попечители освен ако тези средства не 
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предоставянето на платежни услуги във 

връзка с услугите за колективно 

финансиране и ако доставчикът на 

услуги за колективно финансиране или 

действащото от негово име трето лице 

доставчик на услуги не е доставчик на 

платежни услуги по смисъла на член 4, 

точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366. 

са предназначени за предоставянето на 

платежни услуги във връзка с услугите 

за колективно финансиране и ако 

доставчикът на услуги за колективно 

финансиране или действащото от негово 

име трето лице доставчик на услуги не е 

доставчик на платежни услуги по 

смисъла на член 4, точка 11 от 

Директива (ЕС) 2015/2366. 

Or. en 

 

Изменение  239 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако доставчиците на услуги за 

колективно финансиране — сами или 

чрез трето лице — не предоставят 

платежни услуги или държане и 

отговорно пазене на средства във връзка 

с услуги за колективно финансиране, те 

въвеждат и поддържат процедури, така 

че носителите на проекти да могат да 

приемат финансиране на обявените 

проекти за колективно финансиране или 

други плащания единствено чрез 

доставчик на платежни услуги, както е 

определен в член 4, точка 11 от 

Директива (ЕС) 2015/2366. 

4. Ако доставчиците на услуги за 

колективно финансиране — сами или 

чрез трето лице — не предоставят 

платежни услуги или държане и 

отговорно пазене на средства във връзка 

с услуги за колективно финансиране, те 

въвеждат и поддържат процедури, така 

че носителите на проекти да могат да 

приемат финансиране на обявените 

проекти за колективно финансиране или 

други плащания единствено чрез 

доставчик на платежни услуги или 

представител на доставчик на 

платежни услуги, както е определен в 

член 4, точка 11 и член 19 от Директива 

(ЕС) 2015/2366. 

Or. fr 

Обосновка 

Платформите следва да могат да предоставят платежни услуги чрез трето лице те. 

Съгласно член 19от Директивата за платежните услуги 2 (ДПУ 2). 
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Изменение  240 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

1. Всяко юридическо лице, което 

възнамерява да стане доставчик на 

услуги за колективно финансиране 

съгласно настоящия регламент, 

подава до националния компетентен 

орган на държавата членка, в която е 

установен, заявление за лиценз за 

предоставяне на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  241 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

1. Всяко юридическо лице, което 

възнамерява да стане доставчик на 

услуги за колективно финансиране 

съгласно настоящия регламент, 

подава до националния компетентен 

орган на държавата членка, в която е 

установен, заявление за лиценз за 

предоставяне на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  242 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 
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Член 10 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

националния компетентен орган на 

държавата членка, в която е 

установен, заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  243 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. ЕОЦКП уведомява 

националния компетентен орган 

(НКО) за всяко получено заявление за 

лиценз. НКО може да изпрати до 

ЕОЦКП записка, в която посочва 

потенциални възражения или 

коментари по отношение на 

заявителя. 

Or. en 

 

Изменение  244 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

1. Юридическо лице, което 

възнамерява да предоставя услуги за 

колективно финансиране, подава до 

ЕОЦКП заявление за лиценз на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. ЕОЦКП уведомява 

националния компетентен орган 

(НКО) за всяко получено заявление за 

лиценз. Националният компетентен 

орган може да представи възражения 

пред ЕОЦКП по отношение на 

заявителя. 

Or. en 

 

Изменение  245 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква ж) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) описание на механизмите на 

потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране за осигуряване 

на непрекъснатост на дейността; 

ж)  описание на механизмите на 

потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране за осигуряване 

на непрекъснатост на дейността, за да се 

гарантира, че погасителните вноски 

и инвестициите ще продължат да се 

администрират за инвеститорите в 

случай на несъстоятелност на 

платформата; 

Or. en 

 

Изменение  246 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква й 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) описание на вътрешните правила 

на потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране за 

предотвратяване на възможността 

съдружниците, които притежават 20 % 

или повече от капитала или от правата 

на глас, неговите ръководители или 

служители или всяко пряко или непряко 

свързано с тях чрез контрол лице да 

сключват сделки за колективно 

финансиране, които той предлага; 

й) описание на вътрешните правила 

на потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране за 

предотвратяване на възможността 

съдружниците, които притежават 10 % 

или повече от капитала или от правата 

на глас, неговите ръководители или 

служители или всяко пряко или непряко 

свързано с тях чрез контрол лице да 

сключват сделки за колективно 

финансиране, които той предлага; 

Or. en 

 

Изменение  247 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква йа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йa) банково извлечение за 

наличието на дялов капитал в размер 

на 60 000 евро, изискван за издаването 

на лиценз, или, като алтернатива, 

застраховка гражданска отговорност 

до тази сума; 

Or. en 

 

Изменение  248 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква ма (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ма) застраховка гражданска 

отговорност . 
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Or. fr 

Обосновка 

Що се отнася до организацията на доставчиците, при липса на изисквания минимален 

капитал, в предложението следва да се предвиди задължение за доставчиците на 

услуги за колективно финансиране да докажат по всяко време наличието на договор за 

застраховка, покриваща финансовите последици при нарушаване на професионалните 

им задължения. 

 

Изменение  249 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Всички доставчици на услуги за 

колективно финансиране трябва да 

притежават първоначален капитал в 

размер на 50 000 евро. 

Or. en 

 

Изменение  250 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. До 20 работни дни, считано от 

получаването на заявлението по 

параграф 1, ЕОЦКП преценява дали е 

пълно. Ако заявлението е непълно, 

ЕОЦКП определя срок, в рамките на 

който доставчикът на услуги за 

колективно финансиране трябва да 

предостави липсващата информация. 

4. До 30 работни дни, считано от 

получаването на заявлението по 

параграф 1, националният 

компетентен орган преценява дали е 

пълно. Ако заявлението е непълно, 

националният компетентен орган 
определя срок, в рамките на който 

доставчикът на услуги за колективно 

финансиране трябва да предостави 

липсващата информация. 

Or. en 
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Изменение  251 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. До 20 работни дни, считано от 

получаването на заявлението по 

параграф 1, ЕОЦКП преценява дали е 

пълно. Ако заявлението е непълно, 

ЕОЦКП определя срок, в рамките на 

който доставчикът на услуги за 

колективно финансиране трябва да 

предостави липсващата информация. 

4. До 20 работни дни, считано от 

получаването на заявлението по 

параграф 1, националният 

компетентен орган в тясно 

сътрудничество с ЕОЦКП преценява 

дали е пълно. Ако заявлението е 

непълно, националният компетентен 

орган определя срок, в рамките на който 

доставчикът на услуги за колективно 

финансиране трябва да предостави 

липсващата информация. 

Or. en 

 

Изменение  252 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. До 20 работни дни, считано от 

получаването на заявлението по 

параграф 1, ЕОЦКП преценява дали е 

пълно. Ако заявлението е непълно, 

ЕОЦКП определя срок, в рамките на 

който доставчикът на услуги за 

колективно финансиране трябва да 

предостави липсващата информация. 

4. До 20 работни дни, считано от 

получаването на заявлението по 

параграф 1, националният 

компетентен орган преценява дали е 

пълно. Ако заявлението е непълно, 

националният компетентен орган 
определя срок, в рамките на който 

доставчикът на услуги за колективно 

финансиране трябва да предостави 

липсващата информация. 

Or. en 

 



 

AM\1162839BG.docx 71/116 PE627.793v01-00 

 BG 

Изменение  253 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато заявлението по параграф 

1 е пълно, ЕОЦКП уведомява незабавно 

за това потенциалния доставчик на 

услуги за колективно финансиране. 

5. Когато заявлението по параграф 

1 е пълно, националният 

компетентен орган уведомява 

незабавно за това потенциалния 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  254 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато заявлението по параграф 

1 е пълно, ЕОЦКП уведомява незабавно 

за това потенциалния доставчик на 

услуги за колективно финансиране. 

5. Когато заявлението по параграф 

1 е пълно, националният 

компетентен орган уведомява 

незабавно за това потенциалния 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  255 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. До два месеца след като е 

получил пълното заявление ЕОЦКП 

преценява дали потенциалният 

6. До два месеца след като е 

получил пълното заявление 

националният компетентен орган в 
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доставчик на услуги за колективно 

финансиране изпълнява определените в 

настоящия регламент изисквания и 

приема надлежно обосновано решение 

за издаване на лиценз на доставчик на 

услуги за колективно финансиране или 

за отказ от лицензиране. ЕОЦКП има 

право да откаже да издаде лиценз, ако 

поради обективни и очевидни причини 

сметне, че ръководството на доставчика 

на услуги за колективно финансиране 

може да представлява заплаха за 

неговото ефективно, стабилно и 

благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за 

подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и 

целостта на пазара. 

тясно сътрудничество с ЕОЦКП 

преценява дали потенциалният 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране изпълнява определените в 

настоящия регламент изисквания и 

приема надлежно обосновано решение 

за издаване на лиценз на доставчик на 

услуги за колективно финансиране или 

за отказ от лицензиране. 

Националният компетентен орган 

има право да откаже да издаде лиценз, 

ако поради обективни и очевидни 

причини сметне, че ръководството на 

доставчика на услуги за колективно 

финансиране може да представлява 

заплаха за неговото ефективно, 

стабилно и благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за 

подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и 

целостта на пазара. 

Or. en 

 

Изменение  256 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. До два месеца след като е 

получил пълното заявление ЕОЦКП 

преценява дали потенциалният 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране изпълнява определените в 

настоящия регламент изисквания и 

приема надлежно обосновано решение 

за издаване на лиценз на доставчик на 

услуги за колективно финансиране или 

за отказ от лицензиране. ЕОЦКП има 

право да откаже да издаде лиценз, ако 

поради обективни и очевидни причини 

сметне, че ръководството на доставчика 

на услуги за колективно финансиране 

6. До три месеца след като е 

получил пълното заявление 

националният компетентен орган 
преценява дали потенциалният 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране изпълнява определените в 

настоящия регламент изисквания и 

приема надлежно обосновано решение 

за издаване на лиценз на доставчик на 

услуги за колективно финансиране или 

за отказ от лицензиране. 

Националният компетентен орган 
има право да откаже да издаде лиценз, 

ако поради обективни и очевидни 



 

AM\1162839BG.docx 73/116 PE627.793v01-00 

 BG 

може да представлява заплаха за 

неговото ефективно, стабилно и 

благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за 

подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и 

целостта на пазара. 

причини сметне, че ръководството на 

доставчика на услуги за колективно 

финансиране може да представлява 

заплаха за неговото ефективно, 

стабилно и благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за 

подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и 

целостта на пазара. 

Or. en 

 

Изменение  257 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. До два месеца след като е 

получил пълното заявление ЕОЦКП 

преценява дали потенциалният 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране изпълнява определените в 

настоящия регламент изисквания и 

приема надлежно обосновано решение 

за издаване на лиценз на доставчик на 

услуги за колективно финансиране или 

за отказ от лицензиране. ЕОЦКП има 

право да откаже да издаде лиценз, ако 

поради обективни и очевидни причини 

сметне, че ръководството на доставчика 

на услуги за колективно финансиране 

може да представлява заплаха за 

неговото ефективно, стабилно и 

благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за 

подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и 

целостта на пазара. 

6. До три месеца след като е 

получил пълното заявление 

националният компетентен орган 
преценява дали потенциалният 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране изпълнява определените в 

настоящия регламент изисквания и 

приема надлежно обосновано решение 

за издаване на лиценз на доставчик на 

услуги за колективно финансиране или 

за отказ от лицензиране. 

Националният компетентен орган 
има право да откаже да издаде лиценз, 

ако поради обективни и очевидни 

причини сметне, че ръководството на 

доставчика на услуги за колективно 

финансиране може да представлява 

заплаха за неговото ефективно, 

стабилно и благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за 

подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и 

целостта на пазара. 

Or. en 
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Изменение  258 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Националният компетентен 

орган уведомява ЕОЦКП за решението 

си за предоставяне или за отказ на 

лиценз. ЕОЦКП може да поиска 

оценка на спазването на 

изискванията за издаване на лиценз и 

мотивите, които обосновават 

лиценза. Ако ЕОЦКП не е съгласен с 

решението на националния 

компетентен орган, той представя 

съображенията си и обяснява и 

обосновава всяко значително 

отклонение от решението. 

Or. en 

 

Изменение  259 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. До пет работни дни след като е 

взел решение ЕОЦКП уведомява за 

него потенциалния доставчик на услуги 

за колективно финансиране. 

7. След като е взел решение 

националният компетентен орган 

незабавно уведомява за него 

потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  260 

Нина Гил 
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Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. До пет работни дни след като е 

взел решение ЕОЦКП уведомява за 

него потенциалния доставчик на услуги 

за колективно финансиране. 

7. До два работни дни след като е 

взел решение националният 

компетентен орган уведомява за него 

потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  261 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. До пет работни дни след като е 

взел решение ЕОЦКП уведомява за 

него потенциалния доставчик на услуги 

за колективно финансиране. 

7. До пет работни дни след като е 

взел решение националният 

компетентен орган уведомява за него 

потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  262 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 10a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10a 

 Лицензиране на доставчиците на 

услуги за колективно финансиране от 

трети държави 

 1.  Доставчик на услуги за 

колективно финансиране, установен в 
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трета държава, може да предоставя 

услуги за колективно финансиране в 

Съюза, при условие че са изпълнени 

следните условия: 

 a) Комисията е приела в съответствие 

с параграф 2 от настоящия член акт за 

изпълнение, представляващ решение за 

еквивалентност по отношение на 

държавата на установяване на 

доставчика на услуги за колективно 

финансиране; 

 б) доставчикът на услуги за 

колективно финансиране е 

лицензиран да предоставя услуги за 

колективно финансиране и подлежи 

на надзор във въпросната трета 

държава;  

в) споразуменията за сътрудничество, 

посочени в параграф 3, са установени и 

в сила. 

 Когато условията по първа алинея са 

изпълнени, доставчикът на услуги за 

колективно финансиране регистрира 

в ЕОЦКП намерението си да 

предоставя услуги в Съюза. 

 2. Комисията може да приеме 

акт за изпълнение, признаващ, че 

правната рамка и надзорните 

практики в дадена трета държава 

гарантират, че: 

 a) доставчикът на услуги за 

колективно финансиране в третата 

държава спазва настоящия 

регламент или изпълнява правно 

обвързващи изисквания на 

националното право на тази трета 

държава, които са еквивалентни на 

изискванията на приложимото право 

на Съюза; 

 б) задължителните изисквания 

подлежат на ефективен текущ 

надзор и прилагане в тази трета 

държава. 

 Този акт за изпълнение се приема в 

съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 37а, 

параграф 2. 

 3. ЕОЦКП сключва споразумения 

за сътрудничество със съответните 

компетентни органи на трети 

държави, чиято правна уредба и 

надзорна практика е била призната за 

еквивалентна в съответствие с 

параграф 2. 

 В тези споразумения се посочва най-

малко: 

а) механизмът за обмен на 

информация между ЕОЦКП и 

компетентните органи на 

съответните трети държави, 

включително достъпът до цялата 

поискана от ЕОЦКП значима 

информация относно доставчик на 

услуги за колективно финансиране, 

лицензиран в третата държава; 

 б) механизмът за бързо уведомяване 

на ЕОЦКП, когато компетентният 

орган на третата държава счете, че 

лицензираният от тази държава 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране, който е и под негов 

надзор, нарушава условията на своя 

лиценз или други разпоредби на 

националното законодателство в 

тази трета държава; 

 в) процедурите относно 

координацията на надзорните 

дейности. 

 4. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти 

за определяне на минималното 

съдържание на посочените в параграф 

3 споразумения за сътрудничество, за 

да се гарантира, че компетентните 

органи и ЕОЦКП могат да 

упражняват всичките си надзорни 

правомощия по настоящия 

регламент. 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

проектите за регулаторни 
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технически стандарти до... [XX 

месеца след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент]. 

 На Комисията се делегират 

правомощия да допълва настоящия 

регламент чрез приемане на 

посочените в първа алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  263 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 10а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10а 

 Застраховка 

 1.  Доставчик на услуги за 

колективно финансиране следва да 

може да докаже по всяко време 

наличието на договор за застраховка, 

която покрива произтичащите от 

професионалната му отговорност 

финансови последици при нарушаване 

на професионалните му задължения, 

както са определени в настоящия 

регламент. 

 2.  Преди [да се въведе 6 месеца 

преди датата на влизане в сила], по 

силата на член 37 Комисията следва 

да приеме делегиран акт, за да 

определи необходими разпоредбите 

във връзка със застраховката, 

посочена в параграф 1. 

Or. fr 
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Обосновка 

Що се отнася до организацията на доставчиците, при липсата на изисквания 

минимален капитал, в предложението следва да се предвиди задължение за 

доставчиците на услуги за колективно финансиране да докажат по всяко време 

наличието на договор за застраховка, покриваща финансовите последици, при 

нарушаване на професионалните им задължения. 

 

Изменение  264 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Регистър на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране 

Централизиран регистър на 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране и предложения за 

колективно финансиране  

Or. en 

 

Изменение  265 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 11, параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕОЦКП създава регистър на 

всички доставчици на услуги за 

колективно финансиране. Регистърът е 

публично достъпен на уебсайта на 

ЕОЦКП и се актуализира редовно. 

1. ЕОЦКП създава регистър на 

всички доставчици на услуги за 

колективно финансиране, лицензирани 

от националните компетентни 

органи в съответствие с член 10, и 

отделно, на всички доставчици на 

услуги за колективно финансиране от 

трети държави, които са 

регистрирани в ЕОЦКП в 

съответствие с член 10а. Регистърът е 

публично достъпен на уебсайта на 

ЕОЦКП и се актуализира редовно. 
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Or. en 

 

Изменение  266 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 11, параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕОЦКП създава регистър на 

всички доставчици на услуги за 

колективно финансиране. Регистърът е 

публично достъпен на уебсайта на 

ЕОЦКП и се актуализира редовно. 

1. ЕОЦКП създава централизиран 

регистър на всички доставчици на 

услуги за колективно финансиране, 

лицензирани в съответствие с член 

10, който предоставя достъп до 

отделни проекти или предложения, 

обявени от всяка платформа за 

колективно финансиране. Регистърът е 

публично достъпен на уебсайта на 

ЕОЦКП и се актуализира редовно. 

Or. en 

 

Изменение  267 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква ва (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) актуализирана информация за 

отделни проекти или предложения за 

колективно финансиране, обявени от 

всяка платформа за услуги за 

колективно финансиране; 

Or. en 

 

Изменение  268 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 
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Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят 

услугите си под надзора на ЕОЦКП. 

1. Доставчик на услуги за 

колективно финансиране предоставя 

услугите си под надзора на 

националния компетентен орган на 

държавата членка, в която 

доставчикът на услуги за колективно 

финансиране е лицензиран. 

Or. en 

 

Изменение  269 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят 

услугите си под надзора на ЕОЦКП. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят 

услугите си под надзора на 

националните компетентни органи. 

Or. en 

 

Изменение  270 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всяка държава членка определя 

един или повече национални 

компетентни органи, които 

отговарят за издаването на лицензи и 

изпълнението на надзорни 

правомощия по отношение на 

доставчиците на услуги за 
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колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  271 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ЕОЦКП прави оценка на 

спазването от доставчиците на услуги за 

колективно финансиране на 

предвидените в настоящия регламент 

задължения. 

3. Националните компетентни 

органи правят оценка на спазването от 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране на предвидените в 

настоящия регламент задължения. 

Or. en 

 

Изменение  272 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ЕОЦКП прави оценка на 

спазването от доставчиците на услуги за 

колективно финансиране на 

предвидените в настоящия регламент 

задължения. 

3. ЕОЦКП, в сътрудничество с 

националните компетентни органи, 

прави оценка на спазването от 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране на предвидените в 

настоящия регламент задължения. 

Or. en 

 

Изменение  273 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране незабавно 

уведомяват ЕОЦКП, ако условията за 

лицензиране се променят съществено, и 

при поискване предоставят 

необходимата информация, за да бъде 

оценено спазването на настоящия 

регламент. 

4. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране незабавно 

уведомяват националния компетентен 

орган, ако условията за лицензиране се 

променят съществено, и при поискване 

предоставят необходимата информация, 

за да бъде оценено спазването на 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  274 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕОЦКП има правомощието да 

отнеме лиценза на доставчик на услуги 

за колективно финансиране, ако този 

доставчик се намира в някоя от 

следните ситуации: 

1. Националните компетентни 

органи имат правомощието да отнемат 

лиценза на доставчик на услуги за 

колективно финансиране, ако този 

доставчик се намира в някоя от 

следните ситуации: 

Or. en 

 

Изменение  275 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ЕОЦКП отнема лиценза на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране, когато прецени, че 

обстоятелствата, посочени в параграф 2, 

букви а) и б), уронват доброто име на 

ръководството на доставчика на услуги 

3. Националният компетентен 

орган отнема лиценза на доставчик на 

услуги за колективно финансиране, 

когато националният компетентен 

орган, след консултация с ЕОЦКП, 

стигне до заключението, че 



 

PE627.793v01-00 84/116 AM\1162839BG.docx 

BG 

за колективно финансиране или са 

признак за пропуски в посочените в 

член 5 управленски процедури и 

механизми или процедури за вътрешен 

контрол. 

обстоятелствата, посочени в параграф 2, 

букви а) и б), уронват доброто име на 

ръководството на доставчика на услуги 

за колективно финансиране или са 

признак за пропуски в посочените в 

член 5 управленски процедури и 

механизми или процедури за вътрешен 

контрол. 

Or. en 

 

Изменение  276 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. ЕОЦКП незабавно уведомява 

националния компетентен орган в 

държавата членка на установяване на 

доставчика на услуги за колективно 

финансиране, чийто лиценз е решил 

да отнеме. 

4. Националният компетентен 

орган незабавно уведомява ЕОЦКП за 

решението си да отнеме лиценза на 

доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  277 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка информация, в т.ч. 

рекламните съобщения по член 19, 

която доставчиците на услуги за 

колективно финансиране съобщават на 

клиентите или потенциалните клиенти 

за себе си, за разходите и таксите при 

услугите за колективно финансиране 

или при инвестициите в рамките на 

1. Всяка информация, в т.ч. 

рекламните съобщения по член 19, 

която доставчиците на услуги за 

колективно финансиране съобщават на 

клиентите или потенциалните клиенти 

за себе си, за разходите и таксите при 

услугите за колективно финансиране 

или при инвестициите в рамките на 
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колективно финансиране, за условията 

при колективното финансиране, в т.ч. 

критериите за подбор на проекти, или за 

естеството и рисковете, свързани с 

предоставяните от тях услуги за 

колективно финансиране, трябва да е 

ясна, разбираема, изчерпателна и 

достоверна. 

колективно финансиране, за условията 

при колективното финансиране, в т.ч. 

критериите за подбор на проекти, или за 

естеството и рисковете, свързани с 

предоставяните от тях услуги за 

колективно финансиране, трябва да е 

обективна, ясна, достоверна и да не е 

подвеждаща. 

Or. en 

 

Изменение  278 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка информация, в т.ч. 

рекламните съобщения по член 19, 

която доставчиците на услуги за 

колективно финансиране съобщават на 

клиентите или потенциалните клиенти 

за себе си, за разходите и таксите при 

услугите за колективно финансиране 

или при инвестициите в рамките на 

колективно финансиране, за условията 

при колективното финансиране, в т.ч. 

критериите за подбор на проекти, или за 

естеството и рисковете, свързани с 

предоставяните от тях услуги за 

колективно финансиране, трябва да е 

ясна, разбираема, изчерпателна и 

достоверна. 

1. Всяка информация, в т.ч. 

рекламните съобщения по член 19, 

която доставчиците на услуги за 

колективно финансиране съобщават на 

клиентите или потенциалните клиенти 

за себе си, за разходите, финансовите 

рискове и таксите при услугите за 

колективно финансиране или при 

инвестициите в рамките на колективно 

финансиране, за условията при 

колективното финансиране, в т.ч. 

критериите за подбор на проекти, или за 

естеството и рисковете, свързани с 

предоставяните от тях услуги за 

колективно финансиране, трябва да е 

ясна, разбираема, изчерпателна и 

достоверна. 

Or. en 

 

Изменение  279 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всеки шест месеца, на 

тяхната платформа за колективно 

финансиране, доставчиците на услуги 

за колективно финансиране 

оповестяват процента на 

неизпълнение на проектите за 

колективно финансиране през 

последните 48 месеца, или ако 

платформата е на по-малко от 

четири години -  от началото на 

нейната дейност. Процентът на 

неизпълнение на проектите се 

публикува на видно място на уебсайта 

на платформата. Известие за 

процента на неизпълнение на 

проектите се изпраща веднъж на 

полугодие до ЕОЦКП. 

Or. en 

 

Изменение  280 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. По силата на член 37 

Европейската комисия приема 

делегиран акт, за да определи 

методологията за изчисляване на 

процента на неизпълнение на 

проектите, обявявани на платформа 

за колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  281 

Ева Каили 
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Предложение за регламент 

Член 14 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Информацията по параграф 1 

се предоставя на потенциалните 

клиенти преди да са сключили сделка 

за колективно финансиране. 

2. Потенциалните клиенти 

разполагат с информацията по 

параграф 1 по всяко подходящо време. 

Or. en 

 

Изменение  282 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 14a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „Член 14а 

 Изисквания за надлежна проверка 

 1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране извършват 

минимално ниво на надлежна 

проверка на носителите на проекти и 

на проектите за колективно 

финансиране, които търсят да бъдат 

финансирани чрез тяхната 

платформа за колективно 

финансиране. 

 2.  Минималната надлежна 

проверка, посочена в параграф 1, 

включва следното: 

 a). доказателство, че носителят на 

проекта се ползва с добро име и 

притежава подходящите знания и 

опит, за да търси инвестиции на 

платформа за колективно 

финансиране; 

 б) доказателство, че носителят на 

проекта няма криминални деяния 

като присъди или наказателноправни 

санкции за нарушаване на 
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действащите национални разпоредби 

в областта на търговското право, 

правото в областта на 

несъстоятелността, финансовите 

услуги и борбата с изпирането на 

пари, или за измама, нито е 

подвеждан под служебна 

отговорност. 

 3.  Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране 

оповестяват надлежните проверки, 

които са извършени на всеки проект 

за колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  283 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 14 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „Член 14 а 

 Оповестяване на процента на 

неизпълнение на проектите  

 1.  Всеки шест месеца 

доставчиците на услуги за 

колективно финансиране публично 

оповестяват процента на 

неизпълнение на проектите за 

колективно финансиране, предлагани 

на техните платформи през 

последните 12 месеца. Процентът на 

неизпълнение на проектите се 

публикува по ясен начин на уебсайта 

на платформата за колективно 

финансиране. 

 2  По силата на член 37 

Комисията приема делегирани 

актове, за да определи методологията 

за изчисляване на процента на 

неизпълнение на проектите. 
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Or. en 

 

Изменение  284 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 14б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14б 

 Оповестяване на процента на 

неизпълнение на проектите 

 1. Всяко тримесечие 

доставчиците на услуги за 

колективно финансиране 

оповестяват процента на 

неизпълнение на проектите за 

колективно финансиране, 

регистрирани на платформата за 

колективно финансиране през 

последните 36 месеца или от 

началото на дейността ѝ, ако 

платформата е на по-малко от три 

години. 

 2.   Процентът на неизпълнение 

на проектите за колективно 

финансиране, регистрирани на 

платформата за колективно 

финансиране, се публикува на видно 

място на уебсайта на платформата 

за колективно финансиране. 

 3.  По силата на член 37 

Европейската комисия приема 

делегиран акт, за да определи 

методологията за изчисляване на 

процента на неизпълнение на 

проектите, предлагани на платформа 

за колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  285 
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Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да предоставят на 

потенциалните инвеститори пълен 

достъп до своите предложения за 

колективно финансиране, 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране оценяват дали услугите за 

колективно финансиране, които 

предлагат, са подходящи за тези 

потенциални инвеститори. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране оценяват дали 

услугите за колективно финансиране, 

които предлагат, са подходящи за тези 

потенциални инвеститори. 

Or. en 

 

Изменение  286 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да предоставят на 

потенциалните инвеститори пълен 

достъп до своите предложения за 

колективно финансиране, доставчиците 

на услуги за колективно финансиране 

оценяват дали услугите за колективно 

финансиране, които предлагат, са 

подходящи за тези потенциални 

инвеститори. 

1. Преди да предоставят на 

потенциалните инвеститори пълен 

достъп до своите предложения за 

колективно финансиране и да 

инвестират в тях, доставчиците на 

услуги за колективно финансиране 

оценяват дали услугите за колективно 

финансиране, които предлагат, са 

подходящи за тези потенциални 

инвеститори. 

Or. fr 

Обосновка 

Ако потенциалният инвеститор не предоставя достатъчна информация, за да 

завърши теста за прозрачност и познания, той не би следвало да получи разрешение 

да инвестира в предложение за колективно финансиране. 
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Изменение  287 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Достъпът до подробностите 

на предложенията за колективно 

финансиране е ограничен до 

потенциалните инвеститори, които 

са предоставили лична информация, 

запознали са се с рисковете, свързани с 

колективното финансиране и са ги 

приели изрично. 

Or. fr 

Обосновка 

Преди да получи достъп до предложенията на платформата за колективно 

финансиране, един потенциален инвеститор трябва да приеме рисковете, свързани с 

колективното финансиране като загуба на инвестиция и неликвидност на получените 

ценни книжа. 

 

Изменение  288 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 15 - параграф 2 - уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на оценката по 

параграф 1 доставчиците на услуги за 

колективно финансиране искат от 

потенциалния инвеститор информация 

за основните му познания и 

осведоменост за инвестиционния риск 

като цяло и за видовете инвестиции, 

предлагани на платформата за 

колективно финансиране, включително 

информация за: 

2. За целите на оценката по 

параграф 1 доставчиците на услуги за 

колективно финансиране искат от 

потенциалния инвеститор информация 

за познанията му, опита, 

инвестиционните му цели, 

финансовото му положение и 

осведоменост за инвестиционния риск 

като цяло и за видовете инвестиции, 

предлагани на платформата за 

колективно финансиране, включително 
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информация за: 

Or. fr 

Обосновка 

Освен това първоначалният тест за прозрачност и познания на потенциалните 

инвеститори следва да бъде по-подробен, за да се гарантира по-добре информираното 

съгласие на инвеститора по отношение на поеманите рискове. Тестът не следва да 

обхваща единствено познанията и опита на потенциалния инвеститор, но и 

финансовото му положение и инвестиционните му цели. 

 

Изменение  289 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всички съответни познания и 

професионален опит в областта на 

инвестирането чрез колективно 

финансиране. 

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr 

 

Изменение  290 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако потенциален инвеститор не 

предостави на доставчик на услуги за 

колективно финансиране изискуемата 

по силата на параграф 1 информация 

или ако въз основа на получената по 

силата на параграф 1 информация такъв 

доставчик сметне, че този потенциален 

инвеститор няма достатъчно познания, 

доставчикът уведомява потенциалния 

инвеститор, че предлаганите на 

4. Ако потенциален инвеститор не 

предостави на доставчик на услуги за 

колективно финансиране изискуемата 

по силата на параграф 1 информация 

или ако въз основа на получената по 

силата на параграф 1 информация такъв 

доставчик сметне, че този потенциален 

инвеститор няма достатъчно познания 

или че услугите не са подходящи за 

него, доставчикът уведомява 
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платформата му услуги могат да се 

окажат неподходящи за него и го 

предупреждава за рисковете. Тази 

информация или предупреждение за 

рисковете не възпрепятстват 

потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране. 

потенциалния инвеститор, че 

предлаганите на платформата му услуги 

могат да се окажат неподходящи за него 

и го предупреждава за рисковете. Тази 

информация или предупреждение за 

рисковете не възпрепятстват 

потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране. В това предупреждение 

ясно се посочва рискът от цялостна 

загуба на инвестираните средства. 

Or. en 

 

Изменение  291 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако потенциален инвеститор 

не предостави на доставчик на услуги 

за колективно финансиране 

изискуемата по силата на параграф 1 

информация или ако въз основа на 

получената по силата на параграф 1 

информация такъв доставчик сметне, 

че този потенциален инвеститор няма 

достатъчно познания, доставчикът 

уведомява потенциалния инвеститор, че 

предлаганите на платформата му услуги 

могат да се окажат неподходящи за него 

и го предупреждава за рисковете. Тази 

информация или предупреждение за 

рисковете не възпрепятстват 

потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране. 

4. Ако доставчикът на услуги за 

колективно финансиране сметне, че 

въз основа на получената по силата 

на параграф 1 информация, 

предложението за услуги за 

колективно финансиране не е 

подходящо за потенциалния 

инвеститор, доставчикът уведомява 

потенциалния инвеститор, че 

предлаганите на платформата му услуги 

могат да се окажат неподходящи за него 

и го предупреждава за рисковете. Тази 

информация или предупреждение за 

рисковете не възпрепятстват 

потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране. 

,   

Or. fr 
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Обосновка 

Потенциалните инвеститори следва да бъдат задължени да преминат тест за 

проверка на познанията преди да инвестират в проекти за колективно финансиране. 

Независимо от това дали резултатите от теста са положителни или отрицателни, 

и след като е информиран от платформата за резултата от теста, инвеститорът 

може да инвестира в проекта. Във всички случаи, наложително е инвеститорът да 

направи теста на познанията. 

 

Изменение  292 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако потенциален инвеститор не 

предостави на доставчик на услуги за 

колективно финансиране изискуемата 

по силата на параграф 1 информация 

или ако въз основа на получената по 

силата на параграф 1 информация такъв 

доставчик сметне, че този потенциален 

инвеститор няма достатъчно познания, 

доставчикът уведомява потенциалния 

инвеститор, че предлаганите на 

платформата му услуги могат да се 

окажат неподходящи за него и го 

предупреждава за рисковете. Тази 

информация или предупреждение за 

рисковете не възпрепятстват 

потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране. 

4. Ако потенциален инвеститор не 

предостави на доставчик на услуги за 

колективно финансиране изискуемата 

по силата на параграф 1 информация 

или ако въз основа на получената по 

силата на параграф 1 информация такъв 

доставчик сметне, че този потенциален 

инвеститор няма достатъчно познания, 

доставчикът уведомява потенциалния 

инвеститор, че предлаганите на 

платформата му услуги са неподходящи 

за него и изрично му забранява да 

инвестира в проекти за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  293 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако потенциален инвеститор не 

предостави на доставчик на услуги за 

колективно финансиране изискуемата 

по силата на параграф 1 информация 

или ако въз основа на получената по 

силата на параграф 1 информация такъв 

доставчик сметне, че този потенциален 

инвеститор няма достатъчно познания, 

доставчикът уведомява потенциалния 

инвеститор, че предлаганите на 

платформата му услуги могат да се 

окажат неподходящи за него и го 

предупреждава за рисковете. Тази 

информация или предупреждение за 

рисковете не възпрепятстват 

потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране. 

4. Ако потенциален инвеститор не 

предостави на доставчик на услуги за 

колективно финансиране изискуемата 

по силата на параграф 1 информация 

или ако въз основа на получената по 

силата на параграф 1 информация такъв 

доставчик сметне, че този потенциален 

инвеститор няма достатъчно познания, 

доставчикът уведомява потенциалния 

инвеститор, че предлаганите на 

платформата му услуги са неподходящи 

за него и го възпрепятства да 

инвестира в проекти за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  294 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на услуги за колективно 

финансиране винаги предоставят на 

потенциалните инвеститори и на 

инвеститорите възможност да 

симулират способността си да поемат 

загуба, изчислена като 10 % от нетната 

стойност на богатството им, въз основа 

на следната информация: 

Доставчиците на услуги за колективно 

финансиране винаги предоставят на 

потенциалните инвеститори и на 

инвеститорите възможност да 

симулират способността си да поемат 

загуба, изчислена като 3 % от нетната 

стойност на богатството им, въз основа 

на следната информация: 

Or. en 

 

Изменение  295 

Ева Каили 
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Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 5 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от резултата 

симулацията не възпрепятства 
потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране 

Инвеститорите и потенциалните 

инвеститори се възпрепятстват да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране, ако резултатите от 

симулацията покажат, че 

потенциалният инвеститор не 

разполага с достатъчно финансови 

средства, за да понесе загуби. 

Or. en 

 

Изменение  296 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 5 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от резултата 

симулацията не възпрепятства 
потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране 

Потенциалните инвеститори се 

възпрепятстват да инвестират в 

проекти за колективно финансиране, 

ако резултатите от симулацията 

покажат, че потенциалният 

инвеститор не разполага с 

достатъчно финансови средства, за 

да понесе загуби. Във всеки случай, 

инвеститорите се възпрепятстват 

да инвестират повече от 3 000 евро за 

даден проект за колективно 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  297 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 
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Член 15 – параграф 5 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от резултата 

симулацията не възпрепятства 
потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно 

финансиране 

Въз основа на резултатите от 

симулацията доставчиците на услуги 

за колективно финансиране могат да 

възпрепятстват потенциалните 

инвеститори да инвестират в проекти за 

колективно финансиране. 

Инвеститорите обаче носят 

отговорност за риска, свързан с 

инвестицията. 

Or. en 

 

Изменение  298 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 5 – алинея 2a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Инвеститорите не могат да 

инвестират повече от 4 000евро за 

проект за колективно финансиране и 

12 000 евро годишно за платформа за 

колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  299 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 6 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. По силата на член 37 Комисията 

може да приема делегирани актове, с 

които да определя реда и условията за: 

6. В срок от шест месеца от 

влизането в сила на настоящия 

регламент, по силата на член 37 

Комисията трябва да приеме 

делегирани актове, с които да определи 
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реда и условията за: 

Or. fr 

 

Изменение  300 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране 

предоставят на потенциалните 

инвеститори основен информационен 

документ за инвестицията, изготвен от 

носителя на проекта за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Основният 

информационен документ за 

инвестицията се списва поне на един от 

официалните езици на съответната 

държава членка или на език, обичайно 

използван в сферата на 

международните финанси. 

1. Основен информационен 

документ за инвестицията, изготвен от 

носителя на проекта за всяко 

предложение за колективно 

финансиране. Основният 

информационен документ за 

инвестицията се списва поне на един от 

официалните езици на съответната 

държава членка или на английски език. 

Or. en 

 

Изменение  301 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят на 

потенциалните инвеститори основен 

информационен документ за 

инвестицията, изготвен от носителя на 

проекта за всяко предложение за 

колективно финансиране. Основният 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят на 

потенциалните инвеститори основен 

информационен документ за 

инвестицията, изготвен от носителя на 

проекта за всяко предложение за 

колективно финансиране. Основният 
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информационен документ за 

инвестицията се списва поне на един от 

официалните езици на съответната 

държава членка или на език, обичайно 

използван в сферата на 

международните финанси. 

информационен документ за 

инвестицията се списва поне на един от 

официалните езици на съответната 

държава членка и на английски език. 

Or. en 

 

Изменение  302 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят на 

потенциалните инвеститори основен 

информационен документ за 

инвестицията, изготвен от носителя на 

проекта за всяко предложение за 

колективно финансиране. Основният 

информационен документ за 

инвестицията се списва поне на един от 

официалните езици на съответната 

държава членка или на език, обичайно 

използван в сферата на международните 

финанси. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране предоставят на 

потенциалните инвеститори основен 

информационен документ за 

инвестицията, изготвен от носителя на 

проекта за всяко предложение за 

колективно финансиране. Основният 

информационен документ за 

инвестицията се списва поне на един от 

официалните езици на съответната 

държава членка или на общ език, 

използван в сферата на международните 

финанси. 

Or. fr 

 

Изменение  303 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

предлагат услугите, посочени в член 3, 
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параграф 1, буква а), подточка i) от 

настоящия регламент, предлагат на 

потенциалните инвеститори 

следното: 

Or. en 

 

Изменение  304 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква в 

. 

. 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Това не е спестовен продукт и Вие не би 

трябвало да инвестирате повече от 

10 % от нетното си богатство в проекти 

за колективно финансиране. 

Това не е спестовен продукт и ние Ви 

съветваме да не инвестирате повече от 

10 % от нетното си богатство в проекти 

за колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  305 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква в 

. 

. 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Това не е спестовен продукт и Вие не би 

трябвало да инвестирате повече от 10 % 

от нетното си богатство в проекти за 

колективно финансиране. 

Това не е спестовен продукт и Вие не би 

трябвало да инвестирате повече от 3 % 

от нетното си богатство в проекти за 

колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  306 
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Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква в 

. 

. 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Възможно е да не сте в състояние да 

продадете инвестиционните 

инструменти в момента, когато го 

пожелаете. 

Възможно е да не сте в състояние да 

продадете инвестиционните 

инструменти в момента, когато го 

пожелаете. Ако можете да продавате, 

можете да загубите. 

Or. en 

 

Изменение  307 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Изискването, посочено в 

параграф 2, буква а), не се прилага за 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране, които предлагат 

услугите, посочени в член 3, параграф 

1, буква а), подточка ii) на настоящия 

регламент. Тези доставчици вместо 

това изготвят основен 

информационен документ за 

инвестицията по отношение на 

платформата, който съдържа 

подробна информация за 

платформата; за нейните системи и 

контрол за управление на риска и 

финансовото моделиране на 

предложенията за колективно 

финансиране; и досегашните ѝ 

резултати. 

Or. en 
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Изменение  308 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. С цел да се гарантира 

простота и съпоставимост, когато 

дружествата разполагат с финансови 

отчети, те са длъжни да 

предоставят финансови коефициенти 

на рентабилността, ефективността 

и ликвидността, изчислени с 

признати пазарни методи. 

Платформите информират 

инвеститорите и потенциалните 

инвеститори за тези коефициенти 

във формат, който позволява лесна 

съпоставимост между дружествата. 

Платформите заявяват онлайн с 

бележка, че са проверили 

изчисляването на коефициентите. 

Коефициентите се променят на 

шест месеца, като платформите 

гарантират, че ще представят 

опростени графики на динамични 

редове, които описват финансовата 

динамика на дружеството. 

Платформата може да предостави 

ориентировъчна и незадължителна за 

пазара оценка на стойността на 

дружеството, което иска или е 

получило финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  309 

Каролине Нахтехал, Лив Виеринк, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

прилагат подходящи процедури за 

проверка на изчерпателността и 

яснотата на информацията в основния 

информационен документ за 

инвестицията. 

5. Всички доставчици на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

прилагат подходящи процедури за 

проверка на изчерпателността, 

точността и яснотата на 

информацията в основния 

информационен документ за 

инвестицията. 

Or. en 

 

Изменение  310 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

прилагат подходящи процедури за 

проверка на изчерпателността и 

яснотата на информацията в основния 

информационен документ за 

инвестицията. 

5. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране въвеждат и 

прилагат подходящи процедури за 

проверка на точността, 

изчерпателността и яснотата на 

информацията в основния 

информационен документ за 

инвестицията. 

Or. en 

 

Изменение  311 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Ако доставчик на услуги за 

колективно финансиране установи, че в 

основния информационен документ за 

инвестицията има съществен пропуск, 

6. Ако доставчик на услуги за 

колективно финансиране установи, че в 

основния информационен документ за 

инвестицията има съществен пропуск, 
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съществена грешка или съществена 

неточност, носителят на проекта 

допълва или изменя тази информация. 

Когато такова допълване или изменяне 

не е възможно, доставчикът на услуги 

за колективно финансиране не обявява 

предложението за колективното 

финансиране или отменя 

съществуващото такова, докато не бъдат 

изпълнени изискванията на настоящия 

член за основния информационен 

документ за инвестицията. 

съществена грешка или съществена 

неточност, носителят на проекта 

допълва или изменя тази информация. 

Когато такова допълване или изменяне 

не е направено, доставчикът на услуги 

за колективно финансиране не обявява 

предложението за колективното 

финансиране или отменя 

съществуващото такова, докато не бъдат 

изпълнени изискванията на настоящия 

член за основния информационен 

документ за инвестицията. 

Or. en 

 

Изменение  312 

Ашли Фокс 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 9 – алинея 1 (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При изготвянето на проектите на 

стандартите ЕОЦКП може да прави 

разграничение между услугите, 

посочени в член 3, параграф 1, буква а), 

подточка i), и в член 3, параграф 1, 

буква а), подточка ii). 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

проектите на регулаторни 

технически стандарти до [ХХХ]. 

 На Комисията се делегират 

правомощия за приемане на 

посочените в първа алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  313 
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Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които дават 

възможност на инвестиращите на 

техните платформи да общуват пряко 

помежду си, за да купуват и продават 

кредитни споразумения или 

прехвърлими ценни книжа, които са 

били първоначално предложени за 

колективно финансиране на тези техни 

платформи, уведомяват клиентите си, че 

не управляват система за търговия и че 

покупко-продажбите на техните 

платформи са по преценка на клиента и 

на негова отговорност. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране чрез набиране 

на инвестиции, които дават 

възможност на инвестиращите на 

техните платформи да общуват пряко 

помежду си, за да купуват и продават 

прехвърлими ценни книжа или 

жетони, които са били първоначално 

предложени за колективно финансиране 

на тези техни платформи, уведомяват 

клиентите си, че не управляват система 

за търговия и че покупко-продажбите на 

техните платформи са по преценка на 

клиента и на негова отговорност. 

Or. en 

 

Изменение  314 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Доставчици на услуги за 

колективно финансиране чрез 

отпускане на заеми могат да улеснят 

техните инвеститори да купуват и 

продават кредитни споразумения в 

съответствие със задължителни и 

недискриминационни правила, при 

условие че те не са дискриминационни 

и са съобщени по прозрачен начин. По 

силата на член 37 от настоящия 

регламент Комисията може да 

приема делегирани актове, с които да 

определи изискванията. 
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Or. en 

 

Изменение  315 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

предлагат референтни цени за покупко-

продажбите по параграф 1, обосновават 

избора си и уведомяват клиентите си, че 

предлаганите референтни цени не са 

обвързващи. 

2. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, които 

предоставят референтни цени за 

покупко-продажбите по параграф 1, 

уведомяват клиентите си дали 

референтни цени са обвързващи или не 

са и обосновават базата, на която са 

изчислени референтните цени. 

Or. fr 

Обосновка 

За доставчика на услуги за колективно финансиране е важно да може да консолидира 

цените (т.е. ценните книжа или заемите могат да се търгуват само на референтна 

цена). 

 

Изменение  316 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17a 

 Публичен регистър на носителите на 

проекти 

 Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране създават 

регистър на носителите на проекти, 

регистрирани в тяхната платформа. 

Регистърът е публично достъпен на 

техния уебсайт и се актуализира 
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непрекъснато. В регистъра се посочва 

името, месеца и датата на раждане и 

държавата на пребиваване и 

националността на носителя на 

проекта, както и окончателният 

размер на събраните за проект 

финансови средства в съответствие с 

правилата за защита на данните. 

Or. en 

 

Изменение  317 

Каролине Нахтехал, Лив Виеринк 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране се уверяват, че 

всички рекламни съобщения до 

инвеститорите са ясно отличими като 

такива. 

1. Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране се уверяват, че 

всички техни рекламни съобщения до 

инвеститорите са ясно отличими като 

такива. 

Or. en 

 

Изменение  318 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В рекламните съобщения не се 

рекламира отделен планиран или 

текущ проект или предложение за 

колективно финансиране. В 

рекламните съобщения може само да 

се посочи къде и на какъв език 

клиентите могат да получат 

информация за отделните проекти 

или предложения. 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

Доколкото рекламното съобщение е прозрачно и не е подвеждащо, това ограничение е 

ненужно за развитието на маркетинговите стратегии и способността за привличане 

на инвеститори. 

 

Изменение  319 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В рекламните съобщения не се 

рекламира отделен планиран или 

текущ проект или предложение за 

колективно финансиране. В 

рекламните съобщения може само да 

се посочи къде и на какъв език 

клиентите могат да получат 

информация за отделните проекти 

или предложения. 

2.  Доставчиците на услуги за 

колективно финансиране могат да 

изпращат рекламни съобщения до 

инвеститорите, регистрирани на 

платформата за колективно 

финансиране. Тези рекламни 

съобщения се извършват обективно в 

съответствие с определените 

критерии и не трябва да са насочени в 

непропорционална степен към 

планиран или в процес на изпълнение 

проект или предложение за колективно 

финансиране. 

Or. fr 

Обосновка 

Рекламата на проектите трябва да се извършва по начин, който не допуска 

дискриминация. Когато обаче рекламното съобщение се извършва на обективна 

основа, то трябва да е разрешено. 

 

Изменение  320 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В рекламните съобщения не се 

рекламира отделен планиран или текущ 

проект или предложение за колективно 

финансиране. В рекламните 

съобщения може само да се посочи 

къде и на какъв език клиентите могат 

да получат информация за отделните 

проекти или предложения. 

2. Рекламните съобщения на 

доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не трябва да 

са насочени в непропорционална 

степен към отделен планиран или 

текущ проект или предложение за 

колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  321 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В рекламните си съобщения 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране използват един или 

няколко от официалните езици на 

държавата членка, в която доставчикът 

на услуги за колективно финансиране 

извършва дейност, или език, обичайно 

използван в сферата на 

международните финанси. 

3. В рекламните си съобщения 

доставчиците на услуги за колективно 

финансиране използват един или 

няколко от официалните езици на 

държавата членка, в която доставчикът 

на услуги за колективно финансиране 

извършва дейност и на английски език. 

Or. en 

 

Изменение  322 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Националните компетентни 

органи нямат право да изискват 

предварително да бъдат уведомявани за 

4. Националните компетентни 

органи и ЕОЦКП нямат право да 

изискват предварително да бъдат 
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рекламните съобщения, нито да ги 

одобряват. 

уведомявани за рекламните съобщения, 

нито да ги одобряват. 

Or. en 

 

Изменение  323 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. ЕОЦКП може да отправя до 

националните компетентни органи 

насоки или препоръки, в които да 

посочва най-добрите практики при 

рекламните съобщения, и да проверява 

рекламните съобщения на доставчиците 

на услуги за колективно финансиране. 

6. ЕОЦКП отправя до 

националните компетентни органи 

насоки или препоръки, в които да 

посочва най-добрите практики при 

рекламните съобщения, и да проверява 

рекламните съобщения на доставчиците 

на услуги за колективно финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  324 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченото в член 76 от Директива 

2014/65/ЕС задължение за запазване на 

професионалната тайна се прилага за 

ЕОЦКП и всички лица, които работят 

или са работили за ЕОЦКП, както и за 

всяко друго лице, на което ЕОЦКП е 

делегирал задачи, включително 

одиторите и експертите, с които 

ЕОЦКП е сключил договор. 

Посоченото в член 76 от Директива 

2014/65/ЕС задължение за запазване на 

професионалната тайна се прилага за 

ЕОЦКП и националните 

компетентни органи и всички лица, 

които работят или са работили за 

ЕОЦКП, както и за всяко друго лице, на 

което ЕОЦКП е делегирал задачи, 

включително одиторите и експертите, с 

които ЕОЦКП е сключил договор. 

Or. en 
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Изменение  325 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 38 - параграф 2 - уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В доклада се прави оценка на 

следното: 

2. Докладът се оповестява 

публично и в него се прави оценка на 

следното: 

Or. en 

 

Изменение  326 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) функционирането на пазара на 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране в Съюза, в т.ч. пазарните 

промени и тенденции, като се вземе 

предвид придобитият от ЕОЦКП 

надзорен опит, броят и пазарният дял 

на лицензираните от ЕОЦКП 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране, и по-специално като се 

проучи дали са необходими корекции в 

определенията в настоящия регламент и 

дали обхватът на услугите, обхванати от 

настоящия регламент, продължава да 

бъде целесъобразен; 

a) функционирането на пазара на 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране в Съюза, в т.ч. пазарните 

промени и тенденции, като се вземе 

предвид надзорният опит и 

практиките на националните 

компетентни органи, и по-специално 

като се проучи дали са необходими 

корекции в определенията в настоящия 

регламент и дали обхватът на услугите, 

обхванати от настоящия регламент, 

продължава да бъде целесъобразен; 

Or. en 

 

Изменение  327 

Каролине Нахтехал, Рамон Тремоза и Балселс 
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Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) функционирането на пазара на 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране в Съюза, в т.ч. пазарните 

промени и тенденции, като се вземе 

предвид придобитият от ЕОЦКП 

надзорен опит, броят и пазарният дял на 

лицензираните от ЕОЦКП доставчици 

на услуги за колективно финансиране, и 

по-специално като се проучи дали са 

необходими корекции в определенията в 

настоящия регламент и дали обхватът 

на услугите, обхванати от настоящия 

регламент, продължава да бъде 

целесъобразен; 

a) функционирането на пазара на 

доставчици на услуги за колективно 

финансиране в Съюза, в т.ч. пазарните 

промени и тенденции, като се вземе 

предвид придобитият от ЕОЦКП 

надзорен опит, броят и пазарният дял на 

лицензираните от ЕОЦКП доставчици 

на услуги за колективно финансиране, и 

по-специално като се проучи дали са 

необходими корекции в определенията 

и праговете в настоящия регламент и 

дали обхватът на услугите, обхванати от 

настоящия регламент, продължава да 

бъде целесъобразен; 

Or. en 

 

Изменение  328 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) възможността за 

предоставяне на стимули за 

насърчаване на финансирането на 

устойчиви проекти с положителна 

социална и екологична възвръщаемост 

и на малки дружества в областта на 

иновациите, научните изследвания и 

развойната дейност, включително 

чрез създаването на специфични 

програми, които дават възможност 

тези проекти да бъдат допустими за 

финансиране от ЕИБ и други фондове 

на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  329 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) потенциалните рискове от 

нарушаване на конкуренцията и 

арбитраж, свързани с прилагането на 

два паралелни режима в държавите 

членки; 

Or. fr 

Обосновка 

В държавите членки, в които вече има национален режим, съществуването на 28-ми 

режим поставя проблема за успоредното съществуване на два режима, които могат 

да доведат до арбитражни производства. 

 

Изменение  330 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) внедряването на технологичните 

иновации в сектора на колективното 

финансиране, в т.ч. на нови и 

новаторски бизнес модели и 

технологии; 

в) внедряването на технологичните 

иновации в сектора на колективното 

финансиране, в т.ч. на нови и 

новаторски бизнес модели и 

технологиите блокверига за 

повишаване на прозрачността, 

сигурността и проследяемостта на 

данните, свързани с проекти и 

предложения за колективно 

финансиране, за които посредничат 

платформите за колективно 

финансиране с цел да се 

предотвратяват по-ефективно 

измамите и финансовите 

престъпления, както и да се сведе до 
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минимум рискът от изпирането на 

пари или финансирането на 

тероризма; 

Or. en 

 

Изменение  331 

Каролине Нахтехал, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) внедряването на технологичните 

иновации в сектора на колективното 

финансиране, в т.ч. на нови и 

новаторски бизнес модели и 

технологии; 

в) внедряването на технологичните 

иновации в сектора на колективното 

финансиране, в т.ч. на небанкови 

финансови методи (включително 

първоначално предлагане на монети), 
нови и новаторски бизнес модели и 

технологии; 

Or. en 

 

Изменение  332 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 38 — параграф 2 — буква жa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) сътрудничеството между 

ЕОЦКП и националните 

компетентни органи и 

целесъобразността на ЕОЦКП, който 

изпълнява функциите на надзорен 

орган на настоящия регламент; 

Or. en 

 

Изменение  333 
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Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 38а (нов) 

Регламент (UС) 2017/1129 

Член 1 – параграф 4 – буква ка (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 38а 

 Изменение на Регламент (ЕС) 

2017/1129 

 В член 1, параграф 4 от Регламент 

(ЕС) 2017/1129, се добавя следната 

буква : 

 „ка) предложение за колективно 

финансиране, отправено от 

европейски доставчик на услуги за 

колективно финансиране по смисъла 

на член 3, параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕС) (UE) XXX / XXX на 

Европейския парламент и на Съвета, 

при условие че не се превишава 

определеният в член 2, параграф 2, 

буква г) от Регламент (ЕС) XXX / XXX 

праг.“ 

Or. fr 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да измени регламента за проспектите, за да може 

да се повиши прагът от 8 милиона евро, така че разрешените по регламента за 

проспектите национални прагове да не могат да окажат влияние върху регламента за 

колективното финансиране. 

 

Изменение  334 

Ан Сандер, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Хипервръзка към най- в) Основни финансови данни и 
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актуалния финансов отчет, ако има 

такъв, на носителя на проекта. 

показатели на носителя на проекта за 

последните 3 години. 

Or. fr 

Обосновка 

В много държави членки МСП не са длъжни да публикуват сметките си. Поради това 

този документ не се счита за публична информация. 

 


