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Pozměňovací návrh 137
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLMENTU A RADY
o evropských poskytovatelích služeb 
skupinového financování pro podniky
(Text s významem pro EHP)

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLMENTU A RADY
o evropských poskytovatelích služeb 
financování platforem pro podniky
(Text s významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Skupinové financování se stále 
větší měrou stává zavedenou formou 
alternativního financování pro malé a 
střední podniky v rané fázi růstu 
společnosti, která se obvykle opírá o malé 
investice. Skupinové financování 
představuje nový druh zprostředkování, 
kdy poskytovatel služeb skupinového 
financování, aniž by sám přejímal riziko, 
jedná se svými klienty prostřednictvím 
digitální platformy s cílem spárovat 
potenciální investory s podniky, které se 
snaží získat finanční prostředky, a to bez 
ohledu na to, zda toto financování vede ke 
smlouvě o úvěru, ke kapitálové účasti nebo 
k jiné formě účasti založené na 
převoditelných cenných papírech. Je proto 
vhodné zařadit do oblasti působnosti 
tohoto nařízení jak skupinové financování 
založené na poskytování úvěrů, tak 
skupinové financování založené na
investicích, neboť se jedná o srovnatelné 

(1) Přímé úvěrování a investice 
poskytované prostřednictvím on-line 
platforem se stále větší měrou stávají
zavedenou formou alternativního 
financování pro malé a střední podniky v 
rané fázi růstu společnosti, která se 
obvykle opírá o malé investice. On-line 
platformy pro skupinové úvěrování a 
kapitálové financování tedy představují 
nové druhy zprostředkování, kdy 
poskytovatel služeb skupinového 
financování, aniž by sám přejímal riziko, 
jedná se svými klienty prostřednictvím 
digitální platformy s cílem spárovat 
potenciální investory s podniky, které se 
snaží získat finanční prostředky, a to bez 
ohledu na to, zda toto financování vede ke 
smlouvě o úvěru, ke kapitálové účasti nebo 
k jiné formě účasti založené na 
převoditelných cenných papírech. Oblast
působnosti tohoto nařízení proto zahrnuje 
jak skupinové financování založené na 
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alternativy financování podniků. poskytování úvěrů, tak hromadné 
kapitálové financování podniků. Nemusí 
však zahrnovat kampaně skupinového 
financování, které jsou založené výhradně 
na darech a nefinančních odměnách.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Skupinové financování se stále 
větší měrou stává zavedenou formou 
alternativního financování pro malé a 
střední podniky v rané fázi růstu 
společnosti, která se obvykle opírá o malé 
investice. Skupinové financování 
představuje nový druh zprostředkování, 
kdy poskytovatel služeb skupinového 
financování, aniž by sám přejímal riziko, 
jedná se svými klienty prostřednictvím 
digitální platformy s cílem spárovat 
potenciální investory s podniky, které se 
snaží získat finanční prostředky, a to bez 
ohledu na to, zda toto financování vede ke 
smlouvě o úvěru, ke kapitálové účasti nebo 
k jiné formě účasti založené na 
převoditelných cenných papírech. Je proto 
vhodné zařadit do oblasti působnosti tohoto 
nařízení jak skupinové financování 
založené na poskytování úvěrů, tak 
skupinové financování založené na 
investicích, neboť se jedná o srovnatelné 
alternativy financování podniků.

(1) Skupinové financování je formou 
alternativního podnikatelského 
financování pro startupy i malé a střední 
podniky v rané fázi růstu společnosti. 
Skupinové financování představuje čím dál 
důležitější druh zprostředkování a také 
novou třídu aktiv, kdy poskytovatel služeb 
skupinového financování, aniž by sám 
přejímal riziko, jedná se svými klienty 
prostřednictvím digitální platformy s cílem 
spárovat potenciální investory s podniky, 
které se snaží získat finanční prostředky, a 
to bez ohledu na to, zda toto financování 
vede ke smlouvě o úvěru, ke kapitálové 
účasti nebo k jiné formě účasti založené na 
převoditelných cenných papírech. Je proto 
vhodné zařadit do oblasti působnosti tohoto 
nařízení jak skupinové financování 
založené na poskytování úvěrů, tak 
skupinové financování založené na 
investicích, neboť se jedná o srovnatelné 
alternativy financování podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Eva Kaili



AM\1162839CS.docx 5/102 PE627.793v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Získávání finančních prostředků je 
pro malé a začínající firmy velmi náročné, 
zejména pokud přecházejí z počáteční fáze 
do fáze rozvoje. Skupinové financování 
může napomoci přístupu těchto firem k 
financování, a tedy také dokončení unie 
kapitálových trhů. Nedostatečný přístup 
těchto firem k financování představuje 
problém dokonce i v členských státech, 
kde přístup k bankovnímu financování 
zůstal po celou dobu finanční krize 
stabilní. Skupinové financování se 
vyvinulo v zavedený postup financování 
projektu nebo rizikového podniku, obvykle 
velkým počtem osob nebo organizací, 
prostřednictvím on-line platforem, na nichž 
občané, organizace a podniky včetně 
startupů získávají poměrně malé finanční 
částky.

(2) Získávání finančních prostředků je 
pro malé a začínající firmy velmi náročné, 
zejména pokud přecházejí z počáteční fáze 
do fáze rozvoje, zejména v inovativních 
technologických odvětvích. Skupinové 
financování může napomoci přístupu 
těchto firem k financování, a tedy také 
dokončení unie kapitálových trhů. 
Nedostatečný přístup těchto firem k 
podnikatelskému financování představuje 
problém v členských státech s podniky se 
slabším soukromým vlastním kapitálem a 
rizikovým kapitálem. Podobně představuje 
problém i v případech, kdy tradiční 
instituce, které působí jako finanční
zprostředkovatelé, například banky, 
fungují efektivně. Skupinové financování 
se vyvinulo v zavedený postup financování 
projektu nebo rizikového podniku, obvykle 
velkým počtem osob nebo organizací, 
prostřednictvím on-line platforem, na nichž 
občané, organizace a podniky včetně 
startupů získávají poměrně malé finanční 
částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Získávání finančních prostředků je 
pro malé a začínající firmy velmi náročné, 
zejména pokud přecházejí z počáteční fáze 
do fáze rozvoje. Skupinové financování 
může napomoci přístupu těchto firem k 
financování, a tedy také dokončení unie 
kapitálových trhů. Nedostatečný přístup 

(2) Získávání finančních prostředků je 
pro malé a začínající firmy velmi náročné, 
zejména pokud přecházejí z počáteční fáze 
do fáze rozvoje. Skupinové financování 
může napomoci přístupu těchto firem k 
financování, a tedy také dokončení unie 
kapitálových trhů. Nedostatečný přístup 
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těchto firem k financování představuje 
problém dokonce i v členských státech, kde 
přístup k bankovnímu financování zůstal 
po celou dobu finanční krize stabilní. 
Skupinové financování se vyvinulo v 
zavedený postup financování projektu nebo 
rizikového podniku, obvykle velkým 
počtem osob nebo organizací, 
prostřednictvím on-line platforem, na nichž 
občané, organizace a podniky včetně 
startupů získávají poměrně malé finanční 
částky.

těchto firem k financování představuje 
problém dokonce i v členských státech, kde 
přístup k bankovnímu financování zůstal 
po celou dobu finanční krize stabilní. 
Skupinové financování se vyvinulo v 
zavedený postup financování projektu nebo 
rizikového podniku, obvykle velkým 
počtem osob nebo organizací, 
prostřednictvím on-line platforem, na nichž 
občané, organizace a podniky včetně 
startupů získávají poměrně malé finanční 
částky. Komise by v rámci unie 
kapitálových trhů a rozvoje alternativních 
způsobů financování mohla posoudit 
nutnost navrhnout evropský legislativní 
rámec pro prvotní nabídky digitálních 
měn s přihlédnutím k rozvoji této praktiky 
v členských státech i na mezinárodní 
úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Poskytování služeb skupinového 
financování obecně využívá tří druhů 
aktérů: vlastníka projektu, který navrhuje 
projekt, jenž má být financován, investorů, 
kteří navrhovaný projekt financují, obvykle 
investicemi v omezené výši, a 
zprostředkovatelské organizace v podobě 
poskytovatele služeb, který vlastníky 
projektů a investory propojuje 
prostřednictvím on-line platformy.

(3) Poskytování služeb skupinového 
financování obecně využívá tří druhů 
aktérů: podnikatele, který navrhuje projekt, 
jenž má být financován, investorů, kteří 
navrhovaný projekt financují, a 
zprostředkovatelské organizace v podobě 
poskytovatele služeb, který podnikatele a 
investory nebo věřitele propojuje 
prostřednictvím on-line platformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Poskytování služeb skupinového 
financování obecně využívá tří druhů 
aktérů: vlastníka projektu, který navrhuje 
projekt, jenž má být financován, investorů, 
kteří navrhovaný projekt financují, obvykle 
investicemi v omezené výši, a 
zprostředkovatelské organizace v podobě 
poskytovatele služeb, který vlastníky 
projektů a investory propojuje 
prostřednictvím on-line platformy.

(3) Poskytování služeb skupinového 
financování obecně využívá tří druhů 
aktérů: vlastníka projektu, který navrhuje 
projekt, jenž má být financován, investorů, 
kteří navrhovaný projekt financují, obvykle 
investicemi nebo úvěry v omezené výši, a 
zprostředkovatelské organizace v podobě 
poskytovatele služeb, který vlastníky 
projektů a investory propojuje 
prostřednictvím on-line platformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vedle poskytování alternativního 
zdroje financování včetně rizikového 
kapitálu může skupinové financování 
firmám nabídnout i další přínosy. Může pro 
vlastníka projektu zajistit potvrzení 
koncepce a myšlenky projektu, poskytnout 
přístup k většímu počtu osob, které 
podnikateli nabídnou svůj pohled a 
informace, a může být propagačním 
nástrojem, je-li kampaň skupinového 
financování úspěšná.

(4) Vedle poskytování alternativního 
zdroje financování včetně rizikového 
kapitálu může skupinové financování 
firmám nabídnout i další přínosy. Může pro 
podnik nebo projekt zajistit potvrzení 
koncepce a myšlenky projektu, poskytnout 
přístup k většímu počtu osob, které 
podnikateli nabídnou svůj pohled a 
informace, a může být propagačním 
nástrojem, je-li kampaň skupinového 
financování úspěšná.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Eva Kaili

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Několik členských států již zavedlo 
své vlastní vnitrostátní režimy skupinového 
financování. Tyto režimy jsou 
přizpůsobeny charakteristikám a potřebám 
místních trhů a investorů. V důsledku toho 
se stávající vnitrostátní pravidla různí z 
hlediska podmínek provozu platforem 
skupinového financování, oblasti 
působnosti povolených činností a 
požadavků na udělování licencí.

(5) Několik členských států již zavedlo 
své vlastní vnitrostátní režimy skupinového 
financování. Tyto režimy jsou 
přizpůsobeny charakteristikám a potřebám 
místních trhů a investorů. V důsledku toho 
se stávající vnitrostátní pravidla různí z 
hlediska podmínek provozu platforem 
skupinového financování, oblasti 
působnosti povolených činností a 
požadavků na udělování licencí. Je proto 
nutný harmonizovaný přístup, aby se 
zaručily rovné podmínky a hospodářská 
účinnost uvnitř unie kapitálových trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozdíly mezi stávajícími 
vnitrostátními pravidly jsou takové, že 
brání přeshraničnímu poskytování služeb 
skupinového financování, a mají tudíž 
přímý dopad na fungování vnitřního trhu s 
těmito službami. Zejména skutečnost, že 
právní rámec je roztříštěný podle hranic 
členských států, znamená podstatné 
náklady na dodržování předpisů pro 
retailové investory, kteří se při určování 
pravidel použitelných na přeshraniční 
služby skupinového financování často 
potýkají s problémy, jež nejsou úměrné 
velikosti jejich investice. Tito investoři se 
proto od přeshraničního investování 
prostřednictvím platforem pro skupinové 
financování nechají často odradit. Z týchž 
důvodů se poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří tyto 

(6) Rozdíly mezi stávajícími 
vnitrostátními pravidly jsou takové, že 
brání přeshraničnímu poskytování služeb 
skupinového financování, a mají tudíž 
přímý dopad na fungování vnitřního trhu s 
těmito službami. Zejména skutečnost, že 
právní rámec je roztříštěný podle hranic 
členských států, znamená podstatné 
náklady na dodržování předpisů pro 
retailové investory, kteří se při určování 
pravidel použitelných na přeshraniční 
služby skupinového financování často 
potýkají s problémy, jež nejsou úměrné 
velikosti jejich investice. Tito investoři se 
proto od přeshraničního investování 
prostřednictvím platforem pro skupinové 
financování nechají často odradit. Z týchž 
důvodů se poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří tyto 
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platformy provozují, nechávají odradit od 
nabízení svých služeb v jiném členském 
státě než ve státě, v němž jsou usazeni. V 
důsledku toho mají dosud činnosti 
skupinového financování do značné míry 
stále vnitrostátní povahu, což je na škodu 
trhu skupinového financování v celé Unii a 
připravuje to podniky o přístup ke službám 
skupinového financování.

platformy provozují, nechávají odradit od 
nabízení svých služeb v jiném členském 
státě než ve státě, v němž jsou usazeni. V 
důsledku toho mají dosud činnosti 
skupinového financování do značné míry 
stále vnitrostátní povahu, což je na škodu 
trhu skupinového financování v celé Unii a 
připravuje to podniky o přístup ke službám 
skupinového financování, zejména v 
případech, kdy má podnik sídlo v 
členském státě, v němž není přístup k 
dostatečnému počtu financujících, protože 
má poměrně malý počet obyvatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby byly u poskytovatelů 
skupinového financování podpořeny 
přeshraniční činnosti skupinového 
financování a usnadněn výkon svobody 
poskytování a přijímání takových služeb na 
vnitřním trhu, je nezbytné řešit stávající 
překážky řádného fungování vnitřního trhu 
služeb skupinového financování. Stanovení 
jednotného souboru pravidel pro 
poskytování služeb skupinového 
financování, který poskytovatelům služeb 
skupinového financování nabídne možnost 
požádat o jednotné a v celé Unii platné 
povolení k výkonu jejich činnosti podle 
uvedených pravidel, představuje vhodný 
první krok k podpoře přeshraničních 
činností skupinového financování, a tudíž i 
k lepšímu fungování jednotného trhu.

(7) Aby byly u poskytovatelů 
skupinového financování podpořeny 
přeshraniční činnosti skupinového 
financování a usnadněn výkon svobody 
poskytování a přijímání takových služeb na 
vnitřním trhu, je nezbytné řešit stávající 
překážky řádného fungování vnitřního trhu 
služeb skupinového financování. Stanovení 
jednotného souboru harmonizovaných a 
vzájemně uznávaných pravidel pro 
poskytování služeb skupinového 
financování, který poskytovatelům služeb 
skupinového financování nabídne možnost 
požádat o jednotné a v celé Unii platné 
povolení k výkonu jejich činnosti podle 
uvedených pravidel, představuje vhodný 
první krok k podpoře přeshraničních 
činností skupinového financování, a tudíž i 
k lepšímu fungování jednotného trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o skupinové financování 
založené na investicích, představuje 
převoditelnost cenného papíru důležitý 
ochranný prvek pro investory umožňující 
odejít z investice, neboť jim poskytuje 
zákonnou možnost prodeje jejich 
majetkové účasti na kapitálových trzích. 
Toto nařízení proto zahrnuje a povoluje 
pouze služby skupinového financování 
založené na investicích v souvislosti s 
převoditelnými cennými papíry. Finanční 
nástroje jiné než převoditelné cenné papíry 
by však měly být z oblasti působnosti 
tohoto nařízení vyloučeny, neboť tyto 
cenné papíry v sobě nesou pro investory 
riziko, které nelze v tomto právním rámci 
řádně řídit.

(11) Pokud jde o skupinové financování 
založené na investicích, představuje 
převoditelnost cenného papíru důležitý 
ochranný prvek pro investory umožňující 
odejít z investice, neboť jim poskytuje 
zákonnou možnost prodeje jejich 
majetkové účasti na kapitálových trzích. 
Toto nařízení proto zahrnuje a povoluje 
pouze služby skupinového financování 
založené na investicích v souvislosti s 
převoditelnými cennými papíry včetně 
některých druhů akcí na získání žetonů ve 
skupinovém financování a vylučuje
finanční nástroje, které v sobě nesou riziko 
pro retailové investory.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Akce na získání žetonů ve 
skupinovém financování, známé také jako 
prvotní nabídka digitálních měn (ICO) 
představují pro podniky inovativní zdroj 
financování. Žetony vydávají firmy pro 
získávání finančních prostředků a 
kupující pořízením žetonů nakupují 
vlastnická práva vydávající firmy 
(kapitálové žetony) nebo pohledávky na 
budoucí peněžní toky z vydávající firmy 
(dluhopisové žetony).
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jakob von Weizsäcker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Charakteristika prvotní nabídky 
digitálních měn (ICO) se výrazně liší od 
skupinového financování ve smyslu 
tohoto nařízení. ICO obvykle nevyužívají 
zprostředkovatelů, jako jsou například 
platformy skupinového financování, a 
mnohdy získávají finanční prostředky 
přesahující 1 000 000 EUR. Začlenění 
prvotní nabídky digitálních měn do tohoto 
nařízení by neřešilo problémy s nimi 
spojené komplexně.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Prvotní nabídky digitálních měn 
(ICO) mohou investorům přinášet značná 
rizika pro trh, rizika podvodu a ohrožení 
kybernetické bezpečnosti, a proto by 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří chtějí prostřednictvím 
své platformy provádět prvotní nabídku 
digitálních měn, měli splňovat zvláštní 
dodatečné požadavky podle tohoto 
nařízení. Prvotní nabídka digitálních 
měn, která nevyužívá protistranu, nespadá 
do oblasti působnosti těchto požadavků.
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Pozměňovací návrh 152
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na rizika spojená s 
investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 1 000 000 EUR, neboť 
tato prahová hodnota odpovídá limitu, 
který stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/11299 pro 
povinné vypracování a schválení 
prospektu při překročení uvedené prahové 
hodnoty.

(12) S ohledem na rizika spojená s 
investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů a zajištění nástroje tržní 
disciplíny vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 8 000 000 EUR, což je 
maximální prahová hodnota, do jejíž výše 
mohou členské státy vyjmout nabídky
cenných papírů veřejnosti z povinnosti 
zveřejnit prospekt v souladu s článkem 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/11299.

_________________ _________________

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na rizika spojená s (12) S ohledem na rizika spojená s 
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investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 1 000 000 EUR, neboť 
tato prahová hodnota odpovídá limitu, 
který stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/11299 pro 
povinné vypracování a schválení prospektu 
při překročení uvedené prahové hodnoty.

investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 8 000 000 EUR, neboť 
tato prahová hodnota odpovídá limitu, 
který stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/11299 pro 
povinné vypracování a schválení prospektu 
při překročení uvedené prahové hodnoty. 
Toto nařízení stanoví obsah dokumentu s 
klíčovými informacemi o investicích, které 
mají být potenciálním investorům 
předloženy pro každou nabídku 
skupinového financování. Tento 
dokument s klíčovými informacemi o 
investicích je vytvářen tak, aby byl 
uzpůsoben zvláštnostem nabídky 
sdíleného financování a potřebám 
investorů, pokud jde o informace, a měl 
by tak nahradit prospekt požadovaný 
nařízením (EU) 2017/1129 týkající se 
nabídky cenných papírů. Je tedy třeba 
vyjmout nabídky skupinového financování 
v tomto nařízení z oblasti působnosti 
nařízení (EU) 2017/1129. Nařízení (EU) 
č. 2017/1129 by mělo být odpovídajícím 
způsobem změněno.

_________________ _________________

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bodu odůvodnění 12 usiluje o vyjmutí nabídek skupinového 
financování nižších než 8 milionů EUR z povinnosti předložit prospekt. Namísto toho bude 
předkládán informační dokument.
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Pozměňovací návrh 154
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na rizika spojená s 
investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 1 000 000 EUR, neboť 
tato prahová hodnota odpovídá limitu, 
který stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/11299 pro 
povinné vypracování a schválení prospektu 
při překročení uvedené prahové hodnoty.

(12) S ohledem na rizika spojená s 
investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 8 000 000 EUR, neboť 
tato prahová hodnota odpovídá limitu, 
který stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/11299 pro 
povinné vypracování a schválení prospektu 
při překročení uvedené prahové hodnoty.

_________________ _________________

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na rizika spojená s 
investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 

(12) S ohledem na rizika spojená s 
investicemi v rámci skupinového 
financování je v zájmu účinné ochrany 
investorů vhodné stanovit prahovou 
hodnotu pro maximální protiplnění za 
každou nabídku skupinového financování. 
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Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 1 000 000 EUR, neboť 
tato prahová hodnota odpovídá limitu, 
který stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/11299 pro 
povinné vypracování a schválení prospektu 
při překročení uvedené prahové hodnoty.

Uvedená prahová hodnota by měla být 
stanovena ve výši 8 000 000 EUR, což je 
maximální prahová hodnota stanovená 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/11299 pro povinné vypracování 
a schválení prospektu při překročení 
uvedené prahové hodnoty.

_________________ _________________

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. 
věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby se zajistilo, že skupinové 
financování nepovede k vysokým 
objemům finanční expozice retailových 
investorů, měly by se pro retailové 
investory použít maximální prahové 
hodnoty ve výši 4 000 EUR na projekt 
firmy a 12 000 EUR ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12b) V zájmu zajištění důvěry veřejnosti 
v platformy skupinového financování a 
umožnění udržitelného růstu investic v 
rámci skupinového financování je pro 
platformy zásadní, aby si podržely 
odpovídající úrovně regulačního kapitálu. 
V zájmu zajištění rovných podmínek v EU 
a zabránění regulatorní arbitráže se pro 
udělení licence platformám pro skupinové 
financování vyžaduje základní kapitál ve 
výši nejméně 60 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Skupinové financování může být 
cenným zdrojem pro mobilizaci kapitálu 
na poměrně rizikovější projekty a 
možnosti kombinovat postupy kampaní 
skupinového financování s dalšími 
tradičními zdroji financování tak mohou 
být velmi prospěšné pro vyhlídky a růst 
EU a její dlouhodobou konkurenční 
výhodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se předešlo regulatorní 
arbitráži a zajistil účinný dohled nad 
poskytovateli služeb skupinového 

(13) Aby se předešlo regulatorní 
arbitráži a zajistil účinný dohled nad 
poskytovateli služeb skupinového 
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financování, mělo by být poskytovatelům 
služeb skupinového financování zakázáno 
přijímat vklady nebo jiné splatné 
prostředky od veřejnosti, nejsou-li povoleni 
jako úvěrová instituce podle článku 8 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU10.

financování, mělo by být poskytovatelům 
služeb skupinového financování zakázáno 
přijímat vklady nebo jiné splatné 
prostředky od veřejnosti nebo fungovat 
jako uschovatelé, nejsou-li povoleni jako 
úvěrová instituce podle článku 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU10.

_________________ _________________

10 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES 
(Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES 
(Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Aby bylo umožněno vytvořit 
konkurenceschopný unijní rámec, měli by 
mít poskytovatelé služeb skupinového 
financování povolení získávat kapitál 
prostřednictvím svých platforem za použití 
žetonů. Prvotní nabídky digitálních měn 
(ICO) nabízí nové a inovativní způsoby 
financování, ale mohou investorům 
přinášet i zásadní tržní rizika, rizika 
podvodů a rizika v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Proto by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří chtějí 
prostřednictvím své platformy nabízet 
prvotní nabídku digitálních měn, měli 
splňovat zvláštní dodatečné požadavky 
podle tohoto nařízení. Vlastníci projektů 
mohou nadále využít soukromé nabídky 
prvotní nabídky digitálních měn nebo 
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použít pro prvotní nabídku digitálních 
měn prospektu, ale toto nařízení se 
vztahuje pouze na ty, kdo využijí služeb 
poskytovatele skupinového financování 
coby zprostředkovatele. Do oblasti 
působnosti tohoto nařízení by navíc 
neměly spadat prvotní nabídky digitálních 
měn, jejichž cílem je získat více než 
8 000 000 EUR nebo ICO, které 
nevyužívají ústředního emitenta. Toto 
nařízení by se mělo vztahovat pouze na 
žetony, které reprezentují úvěr nebo 
převoditelné cenné papíry a které mají 
ústředního emitenta, jenž na sebe bere 
zodpovědnost za vydávání žetonů. 
Poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří nabízejí prvotní 
nabídku digitálních měn prostřednictvím 
své platformy, by měli zajistit, aby 
požadavky na hloubkovou kontrolu byly 
prováděny v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V zájmu větších příležitostí 
financování pro evropské malé a střední 
podniky a startupy a umožnění rozvoje 
integrovaného a homogenního trhu pro 
poskytovatele služeb skupinového 
financování v celé EU by každý projekt 
skupinového financování nebo nabídka 
jednotlivých platforem skupinového 
financování měly být veřejně zpřístupněny 
všem investorům prostřednictvím 
centrálního registru zřízeného orgánem 
ESMA.

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Ze stejných důvodů by měli být 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří na svých platformách 
využívají prvotní nabídky digitálních měn, 
vyjmuti z působnosti tohoto nařízení. Aby 
se dosáhlo účinné regulace této nově 
vznikající technologie, mohla by Komise v 
budoucnosti navrhnout komplexní právní 
předpisy na úrovni EU založené na 
důkladném posouzení dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem tohoto nařízení je usnadnit 
finančním zprostředkovatelům 
regulovaným podle jiných právních 
předpisů Unie, zejména podle pravidel 
Unie pro správce aktiv, přímé investice a 
předejít vzniku příležitostí k regulatorní 
arbitráži. Využívání právních struktur 
(včetně zvláštních účelových jednotek) 
vložených mezi projekt skupinového 
financování a investory by proto mělo být 
přísně regulováno a povoleno pouze v 
odůvodněných případech.

(17) Cílem tohoto nařízení je usnadnit 
finančním zprostředkovatelům 
regulovaným podle jiných právních 
předpisů Unie, zejména podle pravidel 
Unie pro správce aktiv, přímé investice a 
předejít vzniku příležitostí k regulatorní 
arbitráži. Využívání právních struktur 
(včetně zvláštních účelových jednotek) 
vložených mezi projekt skupinového 
financování a investory by proto mělo být 
přísně regulováno a povoleno pouze 
způsobilým protistranám nebo voleným 
profesionálním investorům, jak je 
stanoveno ve směrnice 
2014/65/EU(MiFID).
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Pozměňovací návrh 164
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Alternativní investiční nástroje, 
například prvotní nabídka digitálních 
měn, mají potenciál pro financování 
malých a středních podniků, inovativních 
startupů a rozvíjejících se podniků a pro 
urychlení přenosu technologií a mohou 
být klíčovou součástí unie kapitálových 
trhů. Právní jistota regulačního rámce 
může být zásadní pro zvyšování ochrany 
investorů a spotřebitelů a snižování rizik 
vyplývajících z asymetrických informací, 
podvodného chování, protizákonných 
činností, jako jsou praní peněz a daňové 
úniky. Je proto vhodné, aby Komise ve své 
zprávě o přezkumu provedla analýzu toho, 
zda je nezbytný právní rámec pro ICO 
nebo další alternativní investiční nástroje, 
a aby byl k této zprávě v případě potřeby 
připojen i legislativní návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) On-line technologie, jako je 
například technologie distribuované 
účetní knihy (DLT), známé také jako 
technologie blockchain, by měly být 
Komisí monitorovány v souvislosti s jejich 
možným využitím v postupech a procesech 
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skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by na své platformě měli 
působit jako neutrální zprostředkovatelé 
mezi klienty. Aby se předešlo střetům 
zájmů, měly by být stanoveny určité 
požadavky týkající se poskytovatelů služeb 
skupinového financování a jejich řídících 
pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli 
osoby, která je přímo nebo nepřímo ovládá. 
Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by zejména neměli mít 
možnost držet jakoukoli finanční účast v 
jakékoli nabídce skupinového financování 
na své platformě skupinového financování. 
Kromě toho by akcionáři, kteří drží 
nejméně 20 % základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv, řídící pracovníci a 
zaměstnanci, ani žádná osoba, která přímo 
nebo nepřímo ovládá platformy 
skupinového financování, neměli 
vystupovat jako klienti ve vztahu ke 
službám skupinového financování 
poskytovaným na dané platformě 
skupinového financování.

(19) Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by na své platformě měli 
působit jako neutrální zprostředkovatelé 
mezi klienty. Aby se předešlo střetům 
zájmů, měly by být stanoveny určité 
požadavky týkající se poskytovatelů služeb 
skupinového financování a jejich řídících 
pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli 
osoby, která je přímo nebo nepřímo ovládá. 
Poskytovatelům služeb skupinového 
financování by však nemělo být bráněno v 
tom, aby drželi jakoukoli finanční účast v 
jakékoli nabídce skupinového financování 
na své platformě skupinového financování, 
jelikož to přinese ekonomické signály a 
pobídky pro sladění jejich zájmů se zájmy 
investorů. Kromě toho by akcionáři, kteří 
drží nejméně 10 % základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, řídící pracovníci a 
zaměstnanci, ani žádná osoba, která přímo 
nebo nepřímo ovládá platformy 
skupinového financování, neměli 
vystupovat jako klienti ve vztahu ke 
službám skupinového financování 
poskytovaným na dané platformě 
skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Anne Sander

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by na své platformě měli 
působit jako neutrální zprostředkovatelé 
mezi klienty. Aby se předešlo střetům 
zájmů, měly by být stanoveny určité 
požadavky týkající se poskytovatelů služeb 
skupinového financování a jejich řídících 
pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli 
osoby, která je přímo nebo nepřímo ovládá. 
Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by zejména neměli mít 
možnost držet jakoukoli finanční účast v 
jakékoli nabídce skupinového financování 
na své platformě skupinového financování. 
Kromě toho by akcionáři, kteří drží 
nejméně 20 % základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv, řídící pracovníci a 
zaměstnanci, ani žádná osoba, která přímo 
nebo nepřímo ovládá platformy 
skupinového financování, neměli 
vystupovat jako klienti ve vztahu ke 
službám skupinového financování 
poskytovaným na dané platformě 
skupinového financování

(19) Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by na své platformě měli 
působit jako neutrální zprostředkovatelé 
mezi klienty. Aby se předešlo střetům 
zájmů, měly by být stanoveny určité 
požadavky týkající se poskytovatelů služeb 
skupinového financování a jejich řídících 
pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli 
osoby, která je přímo nebo nepřímo ovládá. 
Pakliže na svých internetových stránkách 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování nezveřejní své finanční účasti 
na projektech nebo nabídkách, neměli by 
mít možnost držet jakoukoli finanční účast 
v jakékoli nabídce skupinového 
financování na své platformě skupinového 
financování. Kromě toho by akcionáři, 
kteří drží nejméně 20 % základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv, řídící 
pracovníci a zaměstnanci, ani žádná osoba, 
která přímo nebo nepřímo ovládá 
platformy skupinového financování, 
neměli vystupovat jako klienti ve vztahu ke 
službám skupinového financování 
poskytovaným na dané platformě 
skupinového financování

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit platformám investovat do projektů, které 
navrhují. Cílem je ostatně uvést do souladu zájmy platforem a jejich klientů. Od platforem je 
požadováno zveřejňovat důvody, proč neinvestovaly do určitých projektů, aby nedocházelo k 
arbitrážím.

Pozměňovací návrh 168
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(24) Jak je zdůrazněno ve zprávě 
Komise o posouzení rizik praní peněz a 
financování terorismu, která mají dopad na 
vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními 
činnostmi12, mohou být služby 
skupinového financování vystaveny 
rizikům týkajícím se praní peněz a 
financování terorismu. Proto by měla být 
stanovena ochranná opatření, pokud jde o 
splnění podmínek potřebných pro povolení, 
posuzování dobré pověsti vedení a 
poskytování platebních služeb pouze 
prostřednictvím licencovaných subjektů, 
jež podléhají požadavkům v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu. 
Aby byla dále zajištěna finanční stabilita 
předcházením rizika praní peněz a 
financování terorismu, měla by Komise 
posoudit nutnost a přiměřenost toho, aby 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování podléhali povinnostem v 
souvislosti s dodržováním vnitrostátních 
právních předpisů, kterými se provádí 
směrnice (EU) 2015/849, pokud jde o praní 
peněz nebo financování terorismu, a aby 
byli tito poskytovatelé služeb skupinového 
financování doplněni na seznam povinných 
osob pro účely směrnice (EU) 2015/849.

(24) Jak je zdůrazněno ve zprávě 
Komise o posouzení rizik praní peněz a 
financování terorismu, která mají dopad na 
vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními 
činnostmi12, mohou být služby 
skupinového financování vystaveny 
rizikům týkajícím se praní peněz a 
financování terorismu. Proto by měla být 
stanovena ochranná opatření, pokud jde o 
splnění podmínek potřebných pro povolení, 
posuzování dobré pověsti vedení a 
poskytování platebních služeb pouze 
prostřednictvím licencovaných subjektů, 
jež podléhají požadavkům v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu. 
Aby byla dále zajištěna finanční stabilita 
předcházením rizika praní peněz a 
financování terorismu, a s přihlédnutím k 
maximální prahové hodnotě finančních 
prostředků, které lze získat nabídkou 
skupinového financování podle tohoto 
nařízení, měla by Komise posoudit nutnost 
a přiměřenost toho, aby poskytovatelé 
služeb skupinového financování podléhali 
povinnostem části v souvislosti s 
dodržováním vnitrostátních právních 
předpisů, kterými se provádí směrnice 
(EU) 2015/849, pokud jde o praní peněz 
nebo financování terorismu, a aby byli tito 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování doplněni na seznam povinných 
osob pro účely směrnice (EU) 2015/849.

_________________ _________________

12 COM(2017) 340 final. Zpráva Komise 
Evropskému parlamentu a Radě o 
posouzení rizik praní peněz a financování 
terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a 
souvisejí s přeshraničními činnostmi.

12 COM(2017) 340 final. Zpráva Komise 
Evropskému parlamentu a Radě o 
posouzení rizik praní peněz a financování 
terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a 
souvisejí s přeshraničními činnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Pro účely boje proti praní peněz a 
financování terorismu a také v zájmu 
minimalizace rizika finančních trestných 
činů a podvodů by Komise měla 
prozkoumat potenciální používání 
technologií blockchain v odvětví 
skupinového financování s cílem usnadnit 
ověřování údajů a informací týkajících se 
projektů skupinového financování a 
nabídek zprostředkovaných platformami 
skupinového financování a zvyšovat jejich 
vysledovatelnost a bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby mohli poskytovatelé služeb 
skupinového financování provozovat 
přeshraniční činnost, aniž by čelili 
odchylným pravidlům, a aby tak mohli 
zprostředkovávat financování projektů v 
celé Unii investory z různých členských 
států, neměly by být členské státy 
oprávněny ukládat poskytovatelům služeb 
skupinového financování, kterým orgán 
ESMA udělil povolení, dodatečné 
požadavky.

(25) Aby mohli poskytovatelé služeb 
skupinového financování provozovat 
přeshraniční činnost, aniž by čelili 
odchylným pravidlům, a aby tak mohli 
zprostředkovávat financování projektů v 
celé Unii investory z různých členských 
států, neměly by být členské státy 
oprávněny ukládat poskytovatelům služeb 
skupinového financování, kteří jsou 
oprávněni podle tohoto nařízení, 
dodatečné požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby potenciální investoři jasně 
chápali povahu, rizika, náklady a poplatky 
služeb skupinového financování, měli by 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování svým klientům poskytovat 
odpovídající informace.

(29) Aby potenciální investoři jasně 
chápali povahu, rizika, náklady a poplatky 
služeb skupinového financování, měli by 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování svým klientům poskytovat 
jasné a rozčleněné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Investice do produktů uváděných 
na trh na platformách skupinového 
financování nejsou srovnatelné s tradičními 
investičními nebo spořicími produkty a 
neměly by být takto uváděny na trh. Aby 
však bylo zajištěno, že budou potenciální 
investoři chápat míru rizika spojeného s 
investicemi do skupinového financování, 
měli by poskytovatelé služeb skupinového 
financování provádět vstupní test znalostí 
svých potenciálních investorů, aby zjistili 
jejich znalosti v oblasti investování. 
Poskytovatelé služeb skupinového 
financování by měli potenciální investory 
výslovně varovat, kdykoli budou 
poskytované služby skupinového 
financování považovány za pro ně 
nevhodné.

(30) Investice do produktů uváděných 
na trh na platformách skupinového 
financování nejsou srovnatelné s tradičními 
investičními nebo spořicími produkty a 
neměly by být takto uváděny na trh. Aby 
však bylo zajištěno, že budou potenciální 
investoři chápat míru rizika spojeného s 
investicemi do skupinového financování, 
mají poskytovatelé služeb skupinového 
financování povinnost provádět vstupní 
test znalostí svých potenciálních investorů, 
aby zjistili jejich znalosti v oblasti 
investování. Poskytovatelé služeb 
skupinového financování by měli 
potenciální investory výslovně varovat, 
kdykoli budou poskytované služby 
skupinového financování považovány za 
pro ně nevhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Eva Kaili

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Dokument s klíčovými 
informacemi pro investory by také měl 
zohlednit zvláštní rysy a rizika spojená se 
začínajícími společnostmi a měl by se 
zaměřit na podstatné informace týkající se 
vlastníků projektů, práv investorů a 
poplatků a druhu nabízených cenných 
papírů a úvěrových smluv. Vzhledem k 
tomu, že dotčený vlastník projektu je v 
nejlepší pozici, aby tyto informace poskytl, 
měl by dokument s klíčovými informacemi 
pro investory vypracovat tento vlastník 
projektu. Avšak s ohledem na to, že 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesou odpovědnost za 
informování svých potenciálních investorů, 
měli by zajistit, aby byl uvedený dokument 
s klíčovými informacemi pro investory 
úplný.

(32) Dokument s klíčovými 
informacemi pro investory by také měl 
zohlednit zvláštní rysy a rizika spojená se 
začínajícími společnostmi a měl by se 
zaměřit na podstatné informace týkající se 
vlastníků projektů, práv investorů a 
poplatků a druhu nabízených cenných 
papírů a úvěrových smluv. Srovnatelnost 
je zásadní pro potenciální investory, a 
proto by měly být poskytovány finanční 
ukazatele (namísto finančních výkazů) 
popisující ziskovost, provozní efektivnost a 
likviditu podniků. Vzhledem k tomu, že 
dotčený vlastník projektu je v nejlepší 
pozici, aby tyto informace poskytl, měl by 
dokument s klíčovými informacemi pro 
investory vypracovat tento vlastník 
projektu. Avšak s ohledem na to, že 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesou odpovědnost za 
informování svých potenciálních investorů, 
měli by zajistit, aby byl uvedený dokument 
s klíčovými informacemi pro investory 
úplný, a aby věnovali přinejmenším 
náležitou péči tomu, aby byly poskytnuté 
informace pravdivé a nezaujaté.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby bylo zajištěno spravedlivé a 
nediskriminační zacházení s investory, 
neměli by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří prosazují 
své služby prostřednictvím propagačních 
sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním 

(37) Aby bylo zajištěno spravedlivé a 
nediskriminační zacházení s investory, 
neměli by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří prosazují 
své služby prostřednictvím propagačních 
sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním 
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projektem příznivěji, a za tím účelem jej 
oddělovat od ostatních projektů 
nabízených na jejich platformě. V 
propagačních sděleních platformy 
skupinového financování by proto neměly 
být uvedeny žádné otevřené nebo 
plánované projekty. Poskytovatelům 
služeb skupinového financování by se však 
nemělo bránit uvádět úspěšně uzavřené 
nabídky, do nichž již nelze prostřednictvím 
dané platformy investovat.

projektem příznivěji, ledaže by výběr 
tohoto projektu nebo této nabídky proběhl 
na základě cílů, které jsou zvláště v 
souladu s rizikovým profilem 
definovaným investorem. Poskytovatelům 
služeb skupinového financování by se však 
nemělo bránit uvádět úspěšně uzavřené 
nabídky, do nichž již nelze prostřednictvím 
dané platformy investovat.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby platformy mohly se svými klienty komunikovat o projektech, které nabízejí. 
Tato komunikace musí probíhat na objektivních základech (tj. musí odpovídat 
požadavkům/preferencím vyjádřeným investorem ve chvíli, kdy nastavuje svůj investiční 
profil).

Pozměňovací návrh 175
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby bylo zajištěno spravedlivé a 
nediskriminační zacházení s investory, 
neměli by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří prosazují 
své služby prostřednictvím propagačních 
sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním 
projektem příznivěji, a za tím účelem jej 
oddělovat od ostatních projektů 
nabízených na jejich platformě. V 
propagačních sděleních platformy 
skupinového financování by proto neměly 
být uvedeny žádné otevřené nebo 
plánované projekty. Poskytovatelům 
služeb skupinového financování by se však 
nemělo bránit uvádět úspěšně uzavřené 
nabídky, do nichž již nelze prostřednictvím 
dané platformy investovat.

(37) Aby bylo zajištěno spravedlivé a 
nediskriminační zacházení s investory, 
neměli by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří prosazují 
své služby prostřednictvím propagačních 
sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním 
projektem příznivěji než s ostatními 
projekty nabízenými na jejich platformě. 
Poskytovatelům služeb skupinového 
financování by však mělo být povoleno 
uvádět úspěšně uzavřené nabídky, do nichž 
již nelze prostřednictvím dané platformy 
investovat, v zájmu podpory srovnatelnosti 
výsledků projektů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Eva Kaili

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby bylo zajištěno spravedlivé a 
nediskriminační zacházení s investory, 
neměli by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří prosazují 
své služby prostřednictvím propagačních 
sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním 
projektem příznivěji, a za tím účelem jej 
oddělovat od ostatních projektů nabízených 
na jejich platformě. V propagačních 
sděleních platformy skupinového 
financování by proto neměly být uvedeny 
žádné otevřené nebo plánované projekty.
Poskytovatelům služeb skupinového 
financování by se však nemělo bránit 
uvádět úspěšně uzavřené nabídky, do nichž 
již nelze prostřednictvím dané platformy 
investovat.

(37) Aby bylo zajištěno spravedlivé a 
nediskriminační zacházení s investory, 
neměli by poskytovatelé služeb 
skupinového financování, kteří prosazují 
své služby prostřednictvím propagačních 
sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním 
projektem příznivěji, a za tím účelem jej 
oddělovat od ostatních projektů nabízených 
na jejich platformě. Poskytovatelům služeb 
skupinového financování by se však 
nemělo bránit uvádět úspěšně uzavřené 
nabídky, do nichž již nelze prostřednictvím 
dané platformy investovat. Obdobně by 
platformy skupinového financování měly 
rovněž informovat investory o výchozích 
sazbách své platformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Neena Gill

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Je důležité účinně a efektivně 
zajistit dodržování požadavků týkajících se 
povolování a poskytování služeb 
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením. Na orgán ESMA by proto měly 
být přeneseny pravomoci udělovat 
povolení a vykonávat dohled. Aby mohl 
orgán ESMA naplňovat tento mandát v 

(40) Je důležité účinně a efektivně 
zajistit dodržování požadavků týkajících se 
povolování a poskytování služeb 
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením. Aby mohl orgán ESMA 
naplňovat tento mandát v oblasti dohledu, 
měl by mít pravomoc požadovat 
informace, provádět obecná šetření a 
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oblasti dohledu, měl by mít pravomoc 
požadovat informace, provádět obecná 
šetření a kontroly na místě, vydávat veřejná 
oznámení a varování a ukládat sankce. 
Orgán ESMA by měl svých pravomocí 
týkajících se dohledu a ukládání sankcí 
využívat přiměřeným způsobem.

kontroly na místě, vydávat veřejná 
oznámení a varování a ukládat sankce. 
Orgán ESMA by měl svých pravomocí 
týkajících se dohledu a ukládání sankcí 
využívat přiměřeným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Je důležité účinně a efektivně 
zajistit dodržování požadavků týkajících se 
povolování a poskytování služeb 
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením. Na orgán ESMA by proto měly 
být přeneseny pravomoci udělovat 
povolení a vykonávat dohled. Aby mohl
orgán ESMA naplňovat tento mandát v 
oblasti dohledu, měl by mít pravomoc 
požadovat informace, provádět obecná 
šetření a kontroly na místě, vydávat veřejná 
oznámení a varování a ukládat sankce. 
Orgán ESMA by měl svých pravomocí 
týkajících se dohledu a ukládání sankcí 
využívat přiměřeným způsobem.

(40) Je důležité účinně a efektivně 
zajistit dodržování požadavků týkajících se 
povolování a poskytování služeb 
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením. Na příslušný vnitrostátní orgán 
by proto měly být přeneseny pravomoci 
udělovat povolení a vykonávat dohled. 
Příslušný vnitrostátní orgán by měl mít 
pravomoc požadovat informace, provádět 
obecná šetření a kontroly na místě, vydávat 
veřejná oznámení a varování a ukládat 
sankce. Příslušný vnitrostátní orgán by 
měl svých pravomocí týkajících se dohledu 
a ukládání sankcí využívat přiměřeným 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Je důležité účinně a efektivně (40) Je důležité účinně a efektivně 
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zajistit dodržování požadavků týkajících se 
povolování a poskytování služeb 
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením. Na orgán ESMA by proto měly 
být přeneseny pravomoci udělovat 
povolení a vykonávat dohled. Aby mohl 
orgán ESMA naplňovat tento mandát v 
oblasti dohledu, měl by mít pravomoc 
požadovat informace, provádět obecná 
šetření a kontroly na místě, vydávat veřejná 
oznámení a varování a ukládat sankce. 
Orgán ESMA by měl svých pravomocí 
týkajících se dohledu a ukládání sankcí 
využívat přiměřeným způsobem.

zajistit dodržování požadavků týkajících se 
povolování a poskytování služeb 
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením. Na orgán ESMA by proto měly 
být přeneseny pravomoci udělovat 
povolení a vykonávat dohled. Aby mohl 
orgán ESMA naplňovat tento mandát v 
oblasti dohledu, měl by mít pravomoc 
požadovat informace, provádět obecná 
šetření a kontroly na místě, vydávat veřejná 
oznámení a varování a ukládat sankce. 
Orgán ESMA by měl svých pravomocí 
týkajících se dohledu a ukládání sankcí 
využívat přiměřeným způsobem a měl by 
úzce spolupracovat s příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Neena Gill

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Poskytnutí těchto pravomocí 
orgánu ESMA umožňuje efektivnější a 
centrálně řízené povolování a dohled, což 
přinese úspory z rozsahu. Takovýto 
centrální režim dohledu je přínosný pro 
účastníky trhu z hlediska větší 
transparentnosti, ochrany investorů a 
efektivnosti trhu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Poskytnutí těchto pravomocí 
orgánu ESMA umožňuje efektivnější a 
centrálně řízené povolování a dohled, což 
přinese úspory z rozsahu. Takovýto 
centrální režim dohledu je přínosný pro 
účastníky trhu z hlediska větší 
transparentnosti, ochrany investorů a 
efektivnosti trhu.

(41) Poskytnutí těchto pravomocí 
orgánu ESMA umožňuje efektivnější a 
centrálně řízené povolování a dohled, což 
přinese úspory z rozsahu. Takovýto 
centrální režim dohledu brání 
rozdílnostem uvnitř Unie a je přínosný pro 
účastníky trhu z hlediska větší 
transparentnosti, ochrany investorů a 
efektivnosti trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Neena Gill

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Orgán ESMA by měl subjektům, 
nad nimiž vykonává přímý dohled, účtovat 
poplatky, aby pokryl své náklady, a to 
včetně režijních nákladů. Výše poplatku 
by měla být úměrná velikosti subjektu, 
nad nímž je vykonáván přímý dohled, s 
ohledem na ranou fázi vývoje odvětví 
skupinového financování.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Orgán ESMA by měl subjektům, 
nad nimiž vykonává přímý dohled, účtovat 
poplatky, aby pokryl své náklady, a to 
včetně režijních nákladů. Výše poplatku by 

(42) Příslušný vnitrostátní orgán by měl 
subjektům, nad nimiž vykonává přímý 
dohled, účtovat poplatky, aby pokryl své 
náklady, a to včetně režijních nákladů. 
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měla být úměrná velikosti subjektu, nad 
nímž je vykonáván přímý dohled, s 
ohledem na ranou fázi vývoje odvětví 
skupinového financování.

Výše poplatku by měla být úměrná 
velikosti subjektu, nad nímž je vykonáván 
přímý dohled, s ohledem na ranou fázi 
vývoje odvětví skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) činnost a organizace poskytovatelů 
služeb skupinového financování;

a) činnost a organizace poskytovatelů 
služeb skupinového financování 
založených na poskytování úvěrů a na 
kapitálovém financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) udělování povolení poskytovatelům 
služeb skupinového financování a dohled 
nad nimi;

b) udělování povolení poskytovatelům 
služeb skupinového financování 
založených na poskytování úvěrů a na 
kapitálovém financování a dohled nad 
nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) transparentnost a propagační 
sdělení v souvislosti s poskytováním služeb 
skupinového financování v Unii.

c) transparentnost a propagační 
sdělení v souvislosti s poskytováním služeb 
skupinového financování založených na 
poskytování úvěrů a na kapitálovém 
financování v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na 
právnické osoby, které se rozhodnou žádat 
o povolení podle článku 10, a na 
poskytovatele služeb skupinového 
financování povolené v souladu s 
uvedeným článkem, pokud jde o 
poskytování služeb skupinového 
financování.

1. Toto nařízení se použije na 
právnické osoby, které se rozhodnou žádat 
o povolení podle článku 10, a na 
poskytovatele služeb skupinového 
financování povolené v souladu s 
uvedeným článkem, pokud jde o 
poskytování služeb skupinového 
financování. Aby tyto právnické osoby byly 
způsobilé žádat o povolení, musí mít řádné 
a stálé sídlo v některém z členských států 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služby skupinového financování, 
které poskytují fyzické nebo právnické 
osoby v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služby skupinového financování, 
které poskytují fyzické nebo právnické 
osoby v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) žádná vnitrostátní pravidla pro 
požadavky na udělování licencí týkající se 
vlastníků projektů nebo investorů jim 
nezabrání ve využívání služeb 
skupinového financování poskytovatelů 
služeb skupinového financování v souladu 
s tímto nařízením a tímto nařízením 
povolených;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 1 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 8 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 1 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 8 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 1 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 8 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování,
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců

Or. fr
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit prahovou hodnotu, od níž by měla platforma 
vydávat prospekt. Prahová hodnota ve výši 1 milion EUR je potenciálně omezující pro 
nadcházející roky.

Pozměňovací návrh 194
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 1 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 8 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 1 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

d) nabídky skupinového financování s 
protiplněním vyšším než 8 000 000 EUR 
za jednu nabídku skupinového financování, 
které se pro konkrétní projekt skupinového 
financování vypočítává za období dvanácti 
měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytovatele služeb skupinového 
financování, kteří usnadňují získávání 
kapitálu přes své platformy 
prostřednictvím prvotních nabídek 
digitálních měn, jež vydávají žetony, které 
nepoužívají ústředního emitenta.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytovatele služeb skupinového 
financování, kteří na svých platformách 
využívají prvotní nabídku digitálních 
měn;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. právní předpisy členských států
týkající se vlastníků projektů nebo 
investorů jim nezabrání ve využívání 
služeb skupinového financování 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování v souladu s tímto nařízením a 
tímto nařízením povolených;

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „službou skupinového financování“ 
párování zájmu investorů a vlastníků 
projektů na financování podniků 
prostřednictvím využití platformy 
skupinového financování, které zahrnuje
kteroukoli z těchto činností:

a) „službou skupinového financování“ 
poskytování platformy skupinového 
financování, která umožňuje kteroukoli z 
těchto činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „službou skupinového financování“ 
párování zájmu investorů a vlastníků 
projektů na financování podniků
prostřednictvím využití platformy 
skupinového financování, které zahrnuje 
kteroukoli z těchto činností:

a) „službou skupinového financování“ 
párování investorů nebo poskytovatelů 
úvěrů, kteří chtějí poskytovat kapitál 
podnikům, na jedné straně a firem nebo 
vlastníků projektů na straně druhé 
prostřednictvím využití platformy 
skupinového financování, které zahrnuje 
kteroukoli z těchto činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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i) usnadnění poskytování úvěrů; i) přímo nabízené služby 
skupinového financování:

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) usnadnění poskytování úvěrů; i) usnadnění poskytování úvěrů, jinak 
také skupinové financování založené na 
poskytování úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadnění párování investora s 
vlastníkem/vlastníky projektu; a

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadnění párování vlastníka 
projektu s investorem/investory;
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) umísťování převoditelných 
cenných papírů vystavených vlastníky 
projektů bez pevného závazku převzetí 
podle bodu 7 oddílu A přílohy I směrnice 
2014/65/EU a přijímání a předávání 
pokynů klientů týkajících se těchto 
převoditelných cenných papírů podle 
bodu 1 oddílu A přílohy I směrnice 
2014/65;

ii) zprostředkovávaná služba 
skupinového financováni:

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) umísťování převoditelných cenných 
papírů vystavených vlastníky projektů bez 
pevného závazku převzetí podle bodu 7 
oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a 
přijímání a předávání pokynů klientů 
týkajících se těchto převoditelných 
cenných papírů podle bodu 1 oddílu A 
přílohy I směrnice 2014/65;

ii) umísťování převoditelných cenných 
papírů, včetně žetonů z prvotní nabídky 
digitálních měn, vystavených podniky 
a vlastníky projektů bez pevného závazku 
převzetí podle bodu 7 oddílu A přílohy I 
směrnice 2014/65/EU a přijímání a 
předávání pokynů klientů týkajících se 
těchto převoditelných cenných papírů 
podle bodu 1 oddílu A přílohy I směrnice 
2014/65;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
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Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) umísťování převoditelných cenných 
papírů vystavených vlastníky projektů bez 
pevného závazku převzetí podle bodu 7 
oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a 
přijímání a předávání pokynů klientů 
týkajících se těchto převoditelných 
cenných papírů podle bodu 1 oddílu A 
přílohy I směrnice 2014/65;

ii) umísťování převoditelných cenných 
papírů vystavených vlastníky projektů bez 
pevného závazku převzetí podle bodu 7 
oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a 
přijímání a předávání pokynů klientů 
týkajících se těchto převoditelných 
cenných papírů podle bodu 1 oddílu A 
přílohy I směrnice 2014/65, což se nazývá 
také skupinové financování založené na 
kapitálovém financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i i – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadnění alespoň párování 
investorů s vlastníkem/vlastníky projektů 
a stanovení cen a balíčků nabídek; a/nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i i – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadnění alespoň párování 
vlastníka projektu s investorem/investory 
a stanovení cen a balíčků nabídek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 210
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – písm. a – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) Alespoň tyto činnosti (mimo jiné) 
se považují za služby podle bodu ii):

a) umísťování převoditelných cenných 
papírů vystavených vlastníky projektů bez 
pevného závazku převzetí podle bodu 7 
oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU;

b) nabízení investičního poradenství podle 
bodu 5 oddílu A přílohy I směrnice 
2014/65/EU v souvislosti s těmito 
převoditelnými cennými papíry; a

c) přijímání a předávání pokynů klientů 
podle bodu 7 oddílu A přílohy I směrnice 
2014/65/EU v souvislosti s těmito 
převoditelnými cennými papíry;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – písm. a – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) usnadnění nabídek investorů 
subjektu vydávajícímu žetony 
prostřednictvím prvotní nabídky 
digitálních měn s využitím protistrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „poskytovatelem služeb 
skupinového financování“ právnická 
osoba, jež poskytuje služby skupinového 
financování, které k tomuto účelu 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(dále jen „orgán ESMA“) udělil povolení v 
souladu s článkem 11 tohoto nařízení;

c) „poskytovatelem služeb 
skupinového financování“ právnická 
osoba, jež poskytuje služby skupinového 
financování založené na poskytování 
úvěrů a na kapitálovém financování, které 
k tomuto účelu Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) 
udělil povolení v souladu s článkem 11 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „prvotní nabídkou digitálních měn 
nebo také ICO“ nabídka veřejnosti firmou 
vydávající žetony, která představuje:

a) vlastnické právo vystavující firmy ve 
výši podílů ve společnostech (žetony 
kapitálového financování);

b) vlastnické právo na budoucí peněžní 
toky vystavující firmy ve výši dluhopisů 
(dluhopisové žetony).

Na základě těchto charakteristik jsou 
žetony „převoditelnými cennými papíry“ 
podle bodu i) tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
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Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „prvotní nabídkou digitálních měn 
nebo také ICO“ akce na získání žetonů ve 
skupinovém financování vydávaných a 
prodávaných obchodním subjektem, který 
dává kupujícímu právo nárokovat si 
vlastnictví kapitálu vydávající firmy 
(kapitálový žeton) nebo nárokovat si 
budoucí peněžní tok firmy (dluhopisový 
žeton).

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) „půjčkou“ dohoda, podle níž je od 
jednoho či několika klientů k dispozici 
částka jednomu či několika vlastníkům 
projektů prostřednictvím platformy 
skupinového financování, kterou je třeba 
splatit nebo vrátit;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „prvotní nabídkou digitálních měn 
(ICO)“ metoda získávání finančních 
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prostředků od veřejnosti za použití žetonů, 
které jsou podniky nebo jednotlivci 
dávány do prodeje výměnou za fiat měny 
nebo virtuální měny;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lb) „žetonem“ jakákoliv forma 
digitálního média výměny, digitální účetní 
jednotka nebo uchovatel hodnoty, který se 
používá jako aktivum nebo aktivum 
představuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lc) „kryptoměnou“ decentralizovaná 
konvertibilní virtuální měna založená na 
matematice, která je kryptograficky 
chráněná, spoléhá se na veřejné a 
soukromé klíče pro převod z jedné osoby 
na druhou a může být kryptograficky 
podepsaná při každém převodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Marco Valli
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 38 akty v 
přenesené pravomoci, kterými upřesní další 
technické prvky definic stanovených v 
odstavci 1 s cílem zohlednit vývoj trhu, 
technický vývoj a zkušenosti s činností 
platforem skupinového financování a 
poskytováním služeb skupinového 
financování.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 38 akty v 
přenesené pravomoci, kterými upřesní další 
technické a právní prvky definic 
stanovených v odstavci 1 s cílem zohlednit 
vývoj trhu, technický vývoj a zkušenosti s 
činností platforem skupinového 
financování a poskytováním služeb 
skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Služby skupinového financování 
poskytují pouze právnické osoby, které 
jsou řádně a trvale usazeny v členském 
státě Unie a jsou povoleny jako 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování v souladu s článkem 11 tohoto 
nařízení.

1. Služby skupinového financování 
poskytují pouze právnické osoby, které 
jsou řádně a trvale usazeny v členském 
státě Unie a jsou povoleny jako 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování v souladu s článkem 10 tohoto 
nařízení. Obdobně právnické osoby 
usazené ve třetí zemi nemohou žádat o 
povolení coby poskytovatelé služeb 
skupinového financování podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nevyplatí ani nepřijmou 
žádnou odměnu, rabat či nepeněžitou 
výhodu v souvislosti se směrováním 
pokynů klientů k určité nabídce 
skupinového financování uvedené na jejich 
platformě nebo k určité nabídce 
skupinového financování uvedené na 
platformě třetí strany.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o využití zvláštních 
účelových jednotek k poskytování služeb 
skupinového financování, jsou 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování oprávněni převést do zvláštní 
účelové jednotky pouze jedno aktivum, 
aby investorům umožnili expozici vůči 
danému aktivu formou pořízení cenných 
papírů. Rozhodnutí přijmout expozici vůči 
danému podkladovému aktivu je výhradně 
na investorech.

5. Pokud jde o využití investičních 
nástrojů, včetně zvláštních účelových 
jednotek, k poskytování služeb 
skupinového financování investorům, kteří 
jsou způsobilými protistranami nebo 
volenými profesionálními investory ve 
smyslu směrnice 2014/65/EU, jsou 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování oprávněni převést do zvláštní 
účelové jednotky pouze jedno nebo více 
aktiv, aby investorům umožnili expozici 
těchto aktiv vůči danému aktivu formou 
pořízení cenných papírů. Rozhodnutí 
přijmout expozici vůči danému 
podkladovému aktivu je výhradně na 
investorech.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o využití zvláštních 
účelových jednotek k poskytování služeb 
skupinového financování, jsou 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování oprávněni převést do zvláštní 
účelové jednotky pouze jedno aktivum, aby 
investorům umožnili expozici vůči danému 
aktivu formou pořízení cenných papírů. 
Rozhodnutí přijmout expozici vůči danému 
podkladovému aktivu je výhradně na 
investorech.

5. Pokud jde o využití zvláštních 
účelových jednotek k poskytování služeb 
skupinového financování pro investory, 
kteří nejsou způsobilými protistranami, 
jsou poskytovatelé služeb skupinového 
financování oprávněni převést do zvláštní 
účelové jednotky pouze jedno aktivum, aby 
investorům umožnili expozici vůči danému 
aktivu formou pořízení cenných papírů. 
Rozhodnutí přijmout expozici vůči danému 
podkladovému aktivu je výhradně na 
investorech.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Poskytování prvotních nabídek digitálních 
měn

1. Toto nařízení se použije na 
poskytovatele služeb skupinového 
financování povolené v souladu s článkem 
10, kteří usnadňují prvotní nabídku 
digitálních měn, jež spadá do oblasti 
působnosti tohoto článku 4a.

2. Toto nařízení se použije na prvotní 
nabídku digitálních měn v podobě žetonů, 
pouze pokud existuje ústřední emitent 
žetonů.

3. Toto nařízení se použije na prvotní 
nabídku digitálních měn v podobě žetonů, 
pouze pokud se jedná o úvěry nebo o 
převoditelné cenné papíry.



AM\1162839CS.docx 49/102 PE627.793v01-00

CS

4. Toto nařízení se použije pouze na 
primární vydání nebo prodej žetonů, a 
nikoliv na sekundární obchodování s 
nimi.

5. Toto nařízení se nepoužije na soukromé 
nabídky žetonů.

6. Toto nařízení se nepoužije na soukromé 
nabídky žetonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Eva Kaili

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Poskytování prvotních nabídek digitálních 
měn

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří nabízejí služby uvedené 
v čl. 3 odst. 1 písm. ia), musí v rámci 
oblasti působnosti tohoto nařízení 
splňovat kritéria článku 10.

2. Toto nařízení se použije pouze na 
primární prodej žetonů.

3. Toto nařízení se nepoužije na soukromé 
nabídky žetonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Marco Valli

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 5a

Požadavky na náležitou opatrnost

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování věnují minimální náležitou 
péči vlastníkům projektů, kteří předkládají 
projekt, jež má být financován 
prostřednictvím jejich platformy pro 
skupinové financování.

2. Minimální náležitá péče uvedená v 
odstavci 1 zahrnuje:

a) neexistenci záznamů v rejstříku trestů 
týkajících se odsouzení či trestů podle 
platných vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti obchodního práva, insolvenčního 
práva, právních předpisů v oblasti 
finančních služeb, právních předpisů 
týkajících se boje proti praní peněz, 
podvodů nebo profesní odpovědnosti;

b) důkaz, že vlastník projektu nebo firma 
usilující o financování prostřednictvím 
platformy pro skupinové financování není 
usazen/a v jurisdikcích zařazených na 
seznamu vypracovaném v rámci příslušné 
politiky Unie týkající se 
nespolupracujících jurisdikcí nebo 
v jurisdikcích, které jsou podle čl. 9 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/849 považovány za vysoce 
rizikové třetí země či které se skutečně 
neřídí unijními nebo mezinárodně 
dohodnutými daňovými standardy 
týkajícími se transparentnosti a výměny 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 1. Poskytovatelé služeb skupinového 
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financování zavedou a zachovávají účinné 
a transparentní postupy pro bezodkladné, 
spravedlivé a jednotné vyřizování stížností 
obdržených od klientů.

financování mají zavedeny, zachovávají a 
veřejně popíší účinné a transparentní 
postupy pro bezodkladné, spravedlivé a 
jednotné vyřizování stížností obdržených 
od klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování zavedou a zachovávají účinné 
a transparentní postupy pro bezodkladné, 
spravedlivé a jednotné vyřizování stížností 
obdržených od klientů.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financovánízavedou a zachovávají účinné,
transparentní a standardizované postupy 
pro bezodkladné, spravedlivé a jednotné 
vyřizování stížností obdržených od klientů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování zavedou a zachovávají účinné 
a transparentní postupy pro bezodkladné, 
spravedlivé a jednotné vyřizování stížností 
obdržených od klientů.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování zavedou a zachovávají účinné 
a transparentní postupy pro bezodkladné, 
spravedlivé a jednotné vyřizování stížností 
obdržených od klientů, ledaže by tyto 
informace zveřejnili v podobě uzpůsobené 
potenciálním investorům a investorům 
zaregistrovaným v platformě. 
Poskytovatelé služeb skupinového 
financování stanoví jasné a transparentní 
postupy výběru.

Or. fr
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Odůvodnění

Je nezbytné, aby platformy mohly se svými klienty komunikovat o projektech, které nabízejí. 
Tato komunikace musí probíhat na objektivních základech. Ve chvíli, kdy investoři upřesní 
svůj rizikový profil, zdá se být zajímavé, aby jim platforma mohla jmenovitě nabídnout 
projekty, které jsou v souladu s tím, co hledají.

Pozměňovací návrh 230
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí držet žádnou finanční 
účast v jakékoli nabídce skupinového 
financování na své platformě skupinového 
financování.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí držet žádnou finanční 
účast v jakékoli nabídce skupinového 
financování na své platformě skupinového 
financování s výjimkou případů, kdy je 
cílem této finanční účasti zajistit 
systematicky u všech nabídek sladění 
zájmů poskytovatelů služeb skupinového 
financování a investorů nebo pomocí 
intervence zajistit celistvost trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí držet žádnou finanční 
účast v jakékoli nabídce skupinového 
financování na své platformě skupinového 
financování.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí držet žádnou finanční 
účast v jakékoli nabídce skupinového 
financování na své platformě skupinového 
financování s výjimkou případů, kdy se 
finanční účast týká všech projektů nebo 
nabídek systematickým a 
nediskriminačním způsobem s cílem 
zajistit sladění zájmů mezi investory.
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Or. en

Pozměňovací návrh 232
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí jako své klienty 
přijmout žádného ze svých akcionářů, kteří 
drží 20 a více procent základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, žádného ze svých 
řídících pracovníků nebo zaměstnanců, ani 
žádnou osobu, která je přímo nebo 
nepřímo spojena s těmito akcionáři, 
řídícími pracovníky a zaměstnanci 
kontrolou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 
písm. b) směrnice 2014/65/EU.

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí jako své klienty 
přijmout žádného ze svých akcionářů, kteří 
drží 20 a více procent základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, žádného ze svých 
řídících pracovníků nebo zaměstnanců, ani 
žádnou osobu, která má – nebo je v 
postavení, kdy může mít – výrazný vliv 
nebo kontrolu nad projekty skupinového 
financování a nabídkami poskytovanými 
na platformě skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí jako své klienty 
přijmout žádného ze svých akcionářů, kteří 
drží 20 a více procent základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, žádného ze svých 
řídících pracovníků nebo zaměstnanců, ani 
žádnou osobu, která je přímo nebo nepřímo 
spojena s těmito akcionáři, řídícími 
pracovníky a zaměstnanci kontrolou ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 písm. b) 
směrnice 2014/65/EU.

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nesmí jako své klienty 
přijmout žádného ze svých akcionářů, kteří 
drží 10 a více procent základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, žádného ze svých 
řídících pracovníků nebo zaměstnanců, ani 
žádnou osobu, která je přímo nebo nepřímo 
spojena s těmito akcionáři, řídícími 
pracovníky a zaměstnanci kontrolou ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 písm. b) 
směrnice 2014/65/EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování sdělí svým klientům a 
potenciálním klientům obecnou povahu a 
zdroje střetů zájmů a přijatá opatření ke 
zmírnění těchto rizik, pokud mají za to, že 
je to nezbytné z hlediska účinnosti 
opatření přijatých v souladu s vnitřními 
pravidly uvedenými v odstavci 3.

5. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování sdělí svým klientům a 
potenciálním klientům obecnou povahu a 
zdroje střetů zájmů a přijatá opatření ke 
zmírnění těchto rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Eva Kaili

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Sladění zájmů platformy s investory

1. Aby se zajistilo, že platformy sladí své 
pobídky s pobídkami investorů, podporují 
se mechanismy pobídek.

2. Platformy skupinového financování se 
mohou zapojit do financování projektu. 
Toto zapojení nepřesáhne 2 % kapitálu 
shromážděného pro projekt.

3. Poskytovateli služby skupinového 
financování může být přiznána odměna za 
úspěch, kdykoliv projekt z platformy 
úspěšně vystoupí.

4. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování popíší před získáním povolení 
orgánu ESMA politiku pro sladění zájmů, 
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kterou mají v plánu použít, a požádají o 
její schválení.

5. Platformy mohou upravit politiky pro 
sladění zájmů každé tři roky. Jakékoliv 
změny podléhají schválení orgánem 
ESMA.

6. Platformy výslovně popíší své politiky 
pro sladění zájmů na svých internetových 
stránkách na viditelném místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Externí zajištění provozních funkcí 
nesmí podstatně zhoršit kvalitu vnitřní 
kontroly poskytovatelů služeb skupinového 
financování a schopnost orgánu ESMA 
sledovat, zda poskytovatel služeb 
skupinového financování dodržuje všechny 
povinnosti stanovené v tomto nařízení.

2. Externí zajištění provozních funkcí 
nesmí zhoršit kvalitu vnitřní kontroly 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování a schopnost příslušného 
vnitrostátního orgánu sledovat, zda 
poskytovatel služeb skupinového 
financování dodržuje všechny povinnosti 
stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Externí zajištění provozních funkcí 
nesmí podstatně zhoršit kvalitu vnitřní 
kontroly poskytovatelů služeb skupinového 
financování a schopnost orgánu ESMA 
sledovat, zda poskytovatel služeb 

2. Externí zajištění provozních funkcí 
nesmí zhoršit kvalitu vnitřní kontroly 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování a schopnost orgánu ESMA 
sledovat, zda poskytovatel služeb 
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skupinového financování dodržuje všechny 
povinnosti stanovené v tomto nařízení.

skupinového financování dodržuje všechny 
povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nebo třetí strany, které jednají 
jejich jménem, nesmí držet finanční 
prostředky klientů nebo poskytovat 
platební služby, nejsou-li tyto finanční 
prostředky určeny k poskytování 
platebních služeb v souvislosti se službami 
skupinového financování a není-li 
poskytovatel služeb skupinového 
financování nebo třetí strana, která jedná 
jeho jménem, poskytovatelem platebních 
služeb ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice 
(EU) 2015/2366.

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování nebo třetí strany, které jednají 
jejich jménem, nesmí držet finanční 
prostředky klientů nebo poskytovat 
platební služby nebo fungovat jako 
uschovatelé, nejsou-li tyto finanční 
prostředky určeny k poskytování 
platebních služeb v souvislosti se službami 
skupinového financování a není-li 
poskytovatel služeb skupinového 
financování nebo třetí strana, která jedná 
jeho jménem, poskytovatelem platebních 
služeb ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice 
(EU) 2015/2366.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud poskytovatelé služeb 
skupinového financování neposkytují 
platební služby nebo držení a ochranu 
finančních prostředků v souvislosti se 
službami skupinového financování sami 
nebo prostřednictvím třetí strany, zavedou 
a zachovávají opatření, která zajistí, aby 

4. Pokud poskytovatelé služeb 
skupinového financování neposkytují 
platební služby nebo držení a ochranu 
finančních prostředků v souvislosti se 
službami skupinového financování sami 
nebo prostřednictvím třetí strany, zavedou 
a zachovávají opatření, která zajistí, aby 
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vlastníci projektů přijímali financování v 
rámci nabídek skupinového financování 
nebo jakoukoli platbu pouze 
prostřednictvím poskytovatele platebních 
služeb ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice 
(EU) 2015/2366.

vlastníci projektů přijímali financování v 
rámci nabídek skupinového financování 
nebo jakoukoli platbu pouze 
prostřednictvím poskytovatele platebních 
služeb nebo poskytovatele plateb ve 
smyslu čl. 4 bodu 11 a článku 19 směrnice 
(EU) 2015/2366.

Or. fr

Odůvodnění

Platformy by měly mít možnost poskytovat platební služby prostřednictvím třetí strany, tedy 
podle článku 19 směrnice o platebních službách 2.

Pozměňovací návrh 240
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 
služeb skupinového financování.

1. Jakákoli právnická osoba, která se 
hodlá stát poskytovatelem služeb
skupinového financování v souladu s tímto 
nařízením, podá u příslušného 
vnitrostátního orgánu členského státu, v 
němž má sídlo, žádost o povolení 
poskytovat služby skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Neena Gill

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 

1. Jakákoli právnická osoba, která se
hodlá stát poskytovatelem služeb
skupinového financování, podá u 
příslušného vnitrostátního orgánu 
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služeb skupinového financování. členského státu, v němž má sídlo, žádost o 
povolení poskytovat služby skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 
služeb skupinového financování.

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u příslušného 
vnitrostátního orgánu členského státu, v 
němž má sídlo, žádost o povolení působit 
jako poskytovatel služeb skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 
služeb skupinového financování.

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 
služeb skupinového financování. Orgán 
ESMA informuje příslušný vnitrostátní 
orgán, když obdrží žádost o povolení. 
Příslušný vnitrostátní orgán může orgánu 
ESMA předložit poznámku s případnými 
námitkami nebo připomínkami týkajícími 
se žadatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 
služeb skupinového financování.

1. Právnická osoba, která hodlá 
poskytovat služby skupinového 
financování, podá u orgánu ESMA žádost 
o povolení působit jako poskytovatel 
služeb skupinového financování. Orgán 
ESMA informuje příslušný vnitrostátní 
orgán, když obdrží žádost o povolení. 
Příslušný vnitrostátní orgán může orgánu 
ESMA předložit námitky týkající se 
žadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis opatření potenciálního 
poskytovatele služeb skupinového 
financování pro zajištění kontinuity 
činností;

g) popis opatření potenciálního 
poskytovatele služeb skupinového 
financování pro zajištění kontinuity 
činností, aby se zajistilo, že splácení 
půjčky a investice budou investorům 
spravovány i nadále v případě platební 
neschopnosti platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Eva Kaili

Návrh nařízení
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Čl. 10 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) popis vnitřních pravidel 
potenciálního poskytovatele služeb 
skupinového financování, která mají 
zabránit tomu, aby se jeho akcionáři, kteří 
drží 20 a více procent základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, jeho řídící 
pracovníci nebo zaměstnanci či jakákoli 
osoba, která je s nimi přímo nebo nepřímo 
spojena kontrolou, podíleli na transakcích 
skupinového financování, jež nabízí 
potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování;

j) popis vnitřních pravidel 
potenciálního poskytovatele služeb 
skupinového financování, která mají 
zabránit tomu, aby se jeho akcionáři, kteří 
drží 10 a více procent základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv, jeho řídící 
pracovníci nebo zaměstnanci či jakákoli 
osoba, která je s nimi přímo nebo nepřímo 
spojena kontrolou, podíleli na transakcích 
skupinového financování, jež nabízí 
potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) výpis z bankovního účtu 
potvrzující dostupnost základního kapitálu 
ve výši 60 000 EUR požadovaného pro 
udělení licence nebo případně pojištění 
odpovědnosti do výše této částky;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) pojištění občanské odpovědnosti.
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Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o organizaci poskytovatelů, kteří nemají minimální požadovaný kapitál, měl by 
návrh stanovit povinnost pro poskytovatele služeb skupinového financování kdykoliv doložit 
existenci pojišťovací smlouvy, která pokrývá peněžní důsledky v případě porušení jejich 
profesních povinností.

Pozměňovací návrh 249
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všichni poskytovatelé služeb 
skupinového financování musí mít 
počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Neena Gill

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do dvaceti pracovních dní od 
obdržení žádosti podle odstavce 1 orgán 
ESMA posoudí, zda je žádost úplná. Není-
li žádost úplná, stanoví orgán ESMA lhůtu, 
v níž musí potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování poskytnout 
chybějící informace.

4. Do třiceti pracovních dní od 
obdržení žádosti podle odstavce 1 
příslušný vnitrostátní orgán posoudí, zda 
je žádost úplná. Není-li žádost úplná, 
stanoví příslušný vnitrostátní orgán lhůtu, 
v níž musí potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování poskytnout 
chybějící informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Marco Valli
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do dvaceti pracovních dní od 
obdržení žádosti podle odstavce 1 orgán 
ESMA posoudí, zda je žádost úplná. Není-
li žádost úplná, stanoví orgán ESMA lhůtu, 
v níž musí potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování poskytnout 
chybějící informace.

4. Do dvaceti pracovních dní od 
obdržení žádosti podle odstavce 1 
příslušný vnitrostátní orgán v úzké 
spolupráci s orgánem ESMA posoudí, zda 
je žádost úplná. Není-li žádost úplná, 
stanoví příslušný vnitrostátní orgán lhůtu,
v níž musí potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování poskytnout 
chybějící informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do dvaceti pracovních dní od 
obdržení žádosti podle odstavce 1 orgán 
ESMA posoudí, zda je žádost úplná. Není-
li žádost úplná, stanoví orgán ESMA lhůtu, 
v níž musí potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování poskytnout 
chybějící informace.

4. Do dvaceti pracovních dní od 
obdržení žádosti podle odstavce 1 
příslušný vnitrostátní orgán posoudí, zda 
je žádost úplná. Není-li žádost úplná, 
stanoví příslušný vnitrostátní orgán lhůtu, 
v níž musí potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování poskytnout 
chybějící informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li žádost uvedená v odstavci 1 5. Je-li žádost uvedená v odstavci 1 
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úplná, orgán ESMA o tom okamžitě 
vyrozumí potenciálního poskytovatele 
služeb skupinového financování.

úplná, příslušný vnitrostátní orgán o tom 
okamžitě vyrozumí potenciálního 
poskytovatele služeb skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li žádost uvedená v odstavci 1 
úplná, orgán ESMA o tom okamžitě 
vyrozumí potenciálního poskytovatele 
služeb skupinového financování.

5. Je-li žádost uvedená v odstavci 1 
úplná, příslušný vnitrostátní orgán o tom 
okamžitě vyrozumí potenciálního 
poskytovatele služeb skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán ESMA do dvou měsíců od 
obdržení úplné žádosti posoudí, zda 
potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, a 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o 
udělení nebo zamítnutí povolení pro 
poskytovatele služeb skupinového 
financování. Orgán ESMA je oprávněn 
odmítnout udělit povolení, pokud existují 
objektivní a prokazatelné důvody k 
domněnce, že vedení poskytovatele služeb 
skupinového financování může 
představovat ohrožení jeho účinného, 

6. Příslušný vnitrostátní orgán v úzké 
spolupráci s orgánem ESMA do dvou 
měsíců od obdržení úplné žádosti posoudí, 
zda potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, a 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o 
udělení nebo zamítnutí povolení pro 
poskytovatele služeb skupinového 
financování. Příslušný vnitrostátní orgán 
je oprávněn odmítnout udělit povolení, 
pokud existují objektivní a prokazatelné 
důvody k domněnce, že vedení 
poskytovatele služeb skupinového 
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řádného a obezřetného řízení a kontinuity 
jeho činností a patřičného zohlednění 
zájmu jeho klientů a integrity trhu.

financování může představovat ohrožení 
jeho účinného, řádného a obezřetného 
řízení a kontinuity jeho činností a 
patřičného zohlednění zájmu jeho klientů a 
integrity trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Neena Gill

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán ESMA do dvou měsíců od 
obdržení úplné žádosti posoudí, zda 
potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, a 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o 
udělení nebo zamítnutí povolení pro 
poskytovatele služeb skupinového
financování. Orgán ESMA je oprávněn 
odmítnout udělit povolení, pokud existují 
objektivní a prokazatelné důvody k 
domněnce, že vedení poskytovatele služeb 
skupinového financování může 
představovat ohrožení jeho účinného, 
řádného a obezřetného řízení a kontinuity 
jeho činností a patřičného zohlednění 
zájmu jeho klientů a integrity trhu.

6. Příslušný vnitrostátní orgán do tří
měsíců od obdržení úplné žádosti posoudí, 
zda potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, a 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o 
udělení nebo zamítnutí povolení pro 
poskytovatele služeb skupinového 
financování. Příslušný vnitrostátní orgán 
je oprávněn odmítnout udělit povolení, 
pokud existují objektivní a prokazatelné 
důvody k domněnce, že vedení 
poskytovatele služeb skupinového 
financování může představovat ohrožení 
jeho účinného, řádného a obezřetného 
řízení a kontinuity jeho činností a 
patřičného zohlednění zájmu jeho klientů a 
integrity trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. Orgán ESMA do dvou měsíců od 
obdržení úplné žádosti posoudí, zda 
potenciální poskytovatel služeb 
skupinového financování splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, a 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o 
udělení nebo zamítnutí povolení pro 
poskytovatele služeb skupinového 
financování. Orgán ESMA je oprávněn 
odmítnout udělit povolení, pokud existují 
objektivní a prokazatelné důvody k 
domněnce, že vedení poskytovatele služeb 
skupinového financování může 
představovat ohrožení jeho účinného, 
řádného a obezřetného řízení a kontinuity 
jeho činností a patřičného zohlednění 
zájmu jeho klientů a integrity trhu.

6. Příslušný vnitrostátní orgán do 
dvou měsíců od obdržení úplné žádosti 
posoudí, zda potenciální poskytovatel 
služeb skupinového financování splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, a 
přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o 
udělení nebo zamítnutí povolení pro 
poskytovatele služeb skupinového 
financování. Příslušný vnitrostátní orgán 
je oprávněn odmítnout udělit povolení, 
pokud existují objektivní a prokazatelné 
důvody k domněnce, že vedení 
poskytovatele služeb skupinového 
financování může představovat ohrožení 
jeho účinného, řádného a obezřetného 
řízení a kontinuity jeho činností a 
patřičného zohlednění zájmu jeho klientů a 
integrity trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příslušný orgán oznámí orgánu 
ESMA své rozhodnutí o udělení či 
zamítnutí povolení. Orgán ESMA si může 
vyžádat posouzení souladu s požadavky 
pro povolování a odůvodnění povolení. 
Nesouhlasí-li orgán ESMA s rozhodnutím 
příslušného vnitrostátního orgánu, uvede 
své důvody a všechny podstatné odchylky 
od něj vysvětlí a odůvodní.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Marco Valli

Návrh nařízení
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Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA informuje 
potenciálního poskytovatele služeb 
skupinového financování o svém 
rozhodnutí do pěti pracovních dnů od
přijetí tohoto rozhodnutí.

7. Příslušný vnitrostátní orgán 
informuje potenciálního poskytovatele 
služeb skupinového financování o svém 
rozhodnutí bezodkladně po přijetí tohoto 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Neena Gill

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA informuje 
potenciálního poskytovatele služeb 
skupinového financování o svém 
rozhodnutí do pěti pracovních dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí.

7. Příslušný vnitrostátní orgán 
informuje potenciálního poskytovatele 
služeb skupinového financování o svém 
rozhodnutí do dvou pracovních dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA informuje 
potenciálního poskytovatele služeb 
skupinového financování o svém 
rozhodnutí do pěti pracovních dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí.

7. Příslušný vnitrostátní orgán 
informuje potenciálního poskytovatele 
služeb skupinového financování o svém 
rozhodnutí do pěti pracovních dnů od 
přijetí tohoto rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 262
Brian Hayes

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Udělování povolení poskytovatelům služeb 
skupinového financování z třetích zemí

1. Poskytovatel služeb skupinového 
financování usazený v třetí zemi může 
poskytovat služby skupinového 
financování v Unii za předpokladu, že 
jsou splněny následující podmínky:

a) Komise přijala podle odstavce 2 tohoto 
článku prováděcí akt, který představuje 
rozhodnutí o rovnocennosti, pokud jde o 
zemi, v níž je usazen poskytovatel služeb 
skupinového financování;

b) poskytovatel služeb skupinového 
financování je oprávněn poskytovat služby 
skupinového financování a vztahuje se na 
něj dohled v uvedené třetí zemi; 

c) byly stanoveny způsoby spolupráce 
uvedené v odstavci 3 a jsou funkční.

Po splnění podmínek uvedených v prvním 
pododstavci poskytovatel služeb 
skupinového financování registruje u 
orgánu ESMA svůj záměr poskytovat 
služby v Unii.

2. Komise může přijmout prováděcí akt, ve 
kterém bude uznáno, že právní rámec třetí 
země a její postupy dohledu zaručují, že:

a) poskytovatelé služeb skupinového 
financování s povolením v této třetí zemi 
splňují podmínky tohoto nařízení nebo 
splňují právně závazné požadavky 
vnitrostátního práva této třetí země, které 
jsou rovnocenné požadavkům platného 
práva EU;

b) tyto závazné požadavky jsou v této třetí 
zemi předmětem soustavného a účinného 
dohledu a vymáhání jejich plnění.
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Tento prováděcí akt se přijme 
přezkumným postupem podle čl. 37a odst. 
2.

3. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) zřídí mechanismy spolupráce 
s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž 
právní rámec a praxe v oblasti dohledu 
byly uznány jako rovnocenné v souladu 
s ustanoveními odstavce 2.

V rámci těchto mechanismů musí být 
stanoveny přinejmenším: a) mechanismus 
pro výměnu informací mezi orgánem 
ESMA a příslušnými orgány dotčených 
třetích zemí včetně přístupu ke všem 
relevantním informacím, jež si orgán 
ESMA vyžádá o poskytovateli služeb 
skupinového financování, který má 
povolení k činnosti v této třetí zemi;

b) mechanismus rychlého vyrozumění 
orgánu ESMA pro případ, kdy se 
příslušný orgán třetí země domnívá, že 
poskytovatel služeb skupinového 
financování, který má povolení k činnosti 
v této třetí zemi, a podle jejího dohledu 
neplní v této třetí zemi podmínky 
vyplývající z povolení či jiné vnitrostátní 
právní předpisy;

c) postupy koordinace dohledu.

4. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, v nichž 
stanoví minimální obsah mechanismů 
spolupráce uvedených v odstavci 3, aby 
bylo zajištěno, že příslušné orgány a 
orgán ESMA mohou v souladu s tímto 
nařízením vykonávat veškeré své 
pravomoci v oblasti dohledu.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
... [XX měsíců ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.]

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit 
toto nařízení přijetím regulačních 
technických norem uvedených v prvním 
pododstavci postupem podle článků 10 až 
14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 263
Anne Sander

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Pojištění

1. Poskytovatel služeb skupinového 
financování musí být schopen kdykoliv 
doložit existenci pojišťovací smlouvy, 
která jej kryje pro případ peněžních 
důsledků jeho občanské profesní 
odpovědnosti v případě porušení 
profesních povinností stanovených tímto 
nařízením.

2. Komise do [vložit datum 6 měsíců před 
vstupem v platnost] musí přijmout akt v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
37 s cílem upřesnit ustanovení potřebná 
pro pojištění podle odstavce 1.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o organizaci poskytovatelů, kteří nemají minimální požadovaný kapitál, měl by 
návrh stanovit povinnost pro poskytovatele služeb skupinového financování kdykoliv doložit 
existenci pojišťovací smlouvy, která pokrývá peněžní důsledky v případě porušení jejich 
profesních povinností.

Pozměňovací návrh 264
Marco Valli

Návrh nařízení
Článek 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Registr poskytovatelů služeb skupinového Centrální registr poskytovatelů služeb 
skupinového financování a nabídek 
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financování skupinového financování

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA vytvoří registr všech 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování. Tento registr bude veřejně 
dostupný na internetových stránkách 
orgánu ESMA a bude pravidelně 
aktualizován.

1. Orgán ESMA vytvoří registr všech 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování, kteří mají povolení 
příslušných vnitrostátních orgánů podle 
článku 10, a samostatný registr všech 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování ze třetích zemí, kteří jsou 
registrováni u orgánu ESMA podle 
článku 10a. Tento registr bude veřejně 
dostupný na internetových stránkách 
orgánu ESMA a bude pravidelně 
aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA vytvoří registr všech 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování. Tento registr bude veřejně 
dostupný na internetových stránkách 
orgánu ESMA a bude pravidelně 
aktualizován.

1. Orgán ESMA vytvoří 
centralizovaný registr všech poskytovatelů 
služeb skupinového financování 
povolených v souladu s článkem 10 a 
poskytne přístup k jednotlivým projektům 
nebo nabídkám poskytovaným 
jednotlivými platformami skupinového 
financování. Tento registr bude veřejně 
dostupný na internetových stránkách 
orgánu ESMA a bude pravidelně 
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aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) aktualizované informace o 
jednotlivých projektech nebo nabídkách 
skupinového financování nebo nabídkách 
poskytovaných jednotlivými platformami 
skupinového financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Brian Hayes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytují své služby pod 
dohledem orgánu ESMA.

1. Poskytovatel služeb skupinového 
financování poskytuje své služby pod 
dohledem příslušného vnitrostátního
orgánu členského státu, v němž byl 
poskytovatel služeb skupinového 
financování povolen.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytují své služby pod 
dohledem orgánu ESMA.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytují své služby pod 
dohledem příslušných vnitrostátních 
orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát určí jeden nebo 
více příslušných vnitrostátních orgánů 
zodpovědných za udělování povolení a
výkon pravomocí dohledu nad 
poskytovateli skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán ESMA posuzuje, zda 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování dodržují povinnosti stanovené 
v tomto nařízení.

3. Příslušné vnitrostátní orgány
posuzují, zda poskytovatelé služeb 
skupinového financování dodržují 
povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Caroline Nagtegaal
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán ESMA posuzuje, zda 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování dodržují povinnosti stanovené 
v tomto nařízení.

3. Orgán ESMA ve spolupráci s 
příslušnými vnitrostátními orgány 
posuzuje, zda poskytovatelé služeb 
skupinového financování dodržují 
povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování bez zbytečného prodlení 
uvědomí orgán ESMA o veškerých 
podstatných změnách podmínek týkajících 
se povolení a na požádání poskytnou 
informace potřebné k posouzení jejich 
souladu s tímto nařízením.

4. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování bez zbytečného prodlení 
uvědomí příslušný vnitrostátní orgán o 
veškerých podstatných změnách podmínek 
týkajících se povolení a na požádání 
poskytnou informace potřebné k posouzení 
jejich souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA je oprávněn 
odejmout povolení poskytovatele služeb 
skupinového financování v kterékoli z 
následujících situací, kdy poskytovatel 
služeb skupinového financování:

1. Příslušný vnitrostátní orgán je 
oprávněn odejmout povolení poskytovatele 
služeb skupinového financování v kterékoli 
z následujících situací, kdy poskytovatel 
služeb skupinového financování:
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Or. en

Pozměňovací návrh 275
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán ESMA odejme povolení 
poskytovatele služeb skupinového 
financování v případě, že tento orgán bude 
mít za to, že skutečnosti uvedené v odst. 2 
písm. a) a b) ovlivňují dobrou pověst 
vedení poskytovatele služeb skupinového 
financování nebo naznačují selhání 
mechanismů pro správu a řízení, vnitřních 
kontrolních mechanismů nebo postupů 
podle článku 5.

3. Příslušný vnitrostátní orgán 
odejme povolení poskytovatele služeb 
skupinového financování v případě, že 
tento orgán v konzultaci s orgánem ESMA 
dospěje k závěru, že skutečnosti uvedené v 
odst. 2 písm. a) a b) ovlivňují dobrou 
pověst vedení poskytovatele služeb 
skupinového financování nebo naznačují 
selhání mechanismů pro správu a řízení, 
vnitřních kontrolních mechanismů nebo 
postupů podle článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán ESMA bez zbytečného 
odkladu informuje příslušný vnitrostátní 
orgán členského státu, v němž je 
poskytovatel služeb skupinového 
financování usazen, o svém rozhodnutí 
odejmout povolení poskytovatele služeb 
skupinového financování.

4. Příslušný vnitrostátní orgán bez 
zbytečného odkladu informuje orgán 
ESMA o svém rozhodnutí odejmout 
povolení poskytovatele služeb skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Marco Valli
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny informace včetně 
propagačních sdělení podle článku 19, 
které poskytují poskytovatelé služeb 
skupinového financování klientům nebo 
potenciálním klientům o sobě, o nákladech 
a poplatcích souvisejících se službami 
skupinového financování nebo investicemi, 
o podmínkách skupinového financování 
včetně kritérií výběru projektů 
skupinového financování nebo o povaze 
svých služeb skupinového financování a 
rizicích spojených s těmito službami, jsou 
jasné, srozumitelné, úplné a správné.

1. Všechny informace včetně 
propagačních sdělení podle článku 19, 
které poskytují poskytovatelé služeb 
skupinového financování klientům nebo 
potenciálním klientům o sobě, o nákladech 
a poplatcích souvisejících se službami 
skupinového financování nebo investicemi, 
o podmínkách skupinového financování 
včetně kritérií výběru projektů 
skupinového financování nebo o povaze 
svých služeb skupinového financování a 
rizicích spojených s těmito službami, jsou 
spravedlivé, jasné a správné, a nikoliv 
zavádějící.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny informace včetně 
propagačních sdělení podle článku 19, 
které poskytují poskytovatelé služeb 
skupinového financování klientům nebo 
potenciálním klientům o sobě, o nákladech 
a poplatcích souvisejících se službami 
skupinového financování nebo investicemi, 
o podmínkách skupinového financování 
včetně kritérií výběru projektů 
skupinového financování nebo o povaze 
svých služeb skupinového financování a 
rizicích spojených s těmito službami, jsou 
jasné, srozumitelné, úplné a správné.

1. Všechny informace včetně 
propagačních sdělení podle článku 19, 
které poskytují poskytovatelé služeb 
skupinového financování klientům nebo 
potenciálním klientům o sobě, o nákladech, 
finančních rizicích a poplatcích 
souvisejících se službami skupinového 
financování nebo investicemi, o 
podmínkách skupinového financování 
včetně kritérií výběru projektů 
skupinového financování nebo o povaze 
svých služeb skupinového financování a 
rizicích spojených s těmito službami, jsou 
jasné, srozumitelné, úplné a správné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování každého půl roku zveřejní 
výchozí sazbu projektů skupinového 
financování jejich platformy skupinového 
financování za uplynulých 48 měsíců, 
případně od spuštění platformy, je-li méně 
než čtyři roky stará. Výchozí sazba se 
zveřejňuje on-line na viditelném místě 
internetové stránky platformy. Každého 
půl roku se orgánu ESMA zasílá 
informace o výchozí sazbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Evropská komise přijme akt v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
37 s cílem upřesnit metodiku pro výpočet 
výchozí sazby projektů nabízených 
platformami skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 
jsou potenciálním klientům poskytnuty
před tím, než vstoupí do transakce 
skupinového financování.

2. Informace uvedené v odstavci 1 
jsou potenciálním klientům zpřístupněny 
dostatečně včas.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Požadavky na náležitou péči

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování věnují minimální náležitou 
péči vlastníkům projektů skupinového 
financování, kteří chtějí být financováni 
prostřednictvím jejich platformy pro 
skupinové financování.

2. Náležitá péče uvedená v odstavci 1 
zahrnuje následující:

a) důkaz, že vlastník projektu je osobou s 
dobrou pověstí a má odpovídající znalosti 
a zkušenosti, aby mohl usilovat o investice 
prostřednictvím platformy skupinového 
financování;

b) důkaz, že vlastník projektu nemá 
záznam v rejstříku trestů týkajících se 
odsouzení či trestů podle platných 
vnitrostátních právních předpisů v oblasti 
obchodního práva, insolvenčního práva, 
právních předpisů v oblasti finančních 
služeb, právních předpisů týkajících se 
boje proti praní peněz, podvodů nebo 
profesní odpovědnosti.

3. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování zveřejní kontroly náležité 
péče provedené u jakéhokoliv projektu 
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skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Marco Valli

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Zveřejnění výchozí sazby

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování každých 6 měsíců zveřejní 
výchozí sazbu projektů skupinového 
financování nabízených prostřednictvím 
jejich platformy za uplynulých 12 měsíců. 
Výchozí sazba se zveřejňuje on-line na 
viditelném místě internetové stránky 
platformy.

2. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 37 s cílem 
upřesnit metodiku pro výpočet výchozí 
sazby projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14b

Zveřejnění výchozí sazby

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování čtvrtletně zveřejní výchozí 
sazbu projektů skupinového financování 
registrovaných na platformě skupinového
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financování za uplynulých 36 měsíců, 
případně od jejího spuštění, je-li méně než 
čtyři roky stará.

2. Výchozí sazba projektů skupinového 
financování registrovaných na platformě 
skupinového financování se zveřejňuje 
on-line na viditelném místě internetové 
stránky platformy.

3. Evropská komise přijme akt v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
37 s cílem upřesnit metodiku pro výpočet 
výchozí sazby projektů nabízených 
platformami skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nežli poskytnou potenciálním
investorům plný přístup ke svým 
nabídkám skupinového financování, 
posoudí poskytovatelé služeb skupinového 
financování, zda jsou nabízené služby 
skupinového financování pro potenciální 
investory vhodné a které z nich jsou pro ně 
vhodné.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování posoudí, zda jsou nabízené 
služby skupinového financování pro 
potenciální investory vhodné a které z nich 
jsou pro ně vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nežli poskytnou potenciálním 1. Nežli poskytnou potenciálním 



PE627.793v01-00 80/102 AM\1162839CS.docx

CS

investorům plný přístup ke svým nabídkám 
skupinového financování, posoudí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování, zda jsou nabízené služby 
skupinového financování pro potenciální 
investory vhodné a které z nich jsou pro ně 
vhodné.

investorům plný přístup ke svým nabídkám 
skupinového financování a umožní jim do 
nich investovat, posoudí poskytovatelé 
služeb skupinového financování, zda jsou 
nabízené služby skupinového financování 
pro potenciální investory vhodné a které z 
nich jsou pro ně vhodné.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud potenciální investor neposkytne dostatek informací pro dokončení testu 
transparentnosti a znalostí, nemělo by mu být povoleno investovat do nabídky skupinového 
financování.

Pozměňovací návrh 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přístup k podrobnostem o 
nabídkách skupinového financování je 
vyhrazen potenciálním investorům, kteří 
poskytli své osobní údaje, seznámili se s 
riziky spojenými se skupinovým 
financováním a výslovně je akceptovali.

Or. fr

Odůvodnění

Potenciální investor musí dříve, než může získat přístup k platformě skupinového financování, 
přijmout rizika související se skupinovým financováním, jako je ztráta investice a chybějící 
likvidita získaných cenných papírů.

Pozměňovací návrh 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely posouzení podle odstavce 
1 si poskytovatelé služeb skupinového 
financování vyžádají informace o tom, jaké 
má potenciální investor základní znalosti a 
jak rozumí riziku v oblasti investic obecně 
a riziku druhů investic nabízených na 
platformě skupinového financování, včetně 
informací o:

2. Pro účely posouzení podle odstavce 
1a si poskytovatelé služeb skupinového 
financování vyžádají informace o tom, jaké 
má potenciální investor znalosti, 
zkušenosti, investiční cíle, jaká je jeho 
finanční situace a jak rozumí riziku v 
oblasti investic obecně a riziku druhů 
investic nabízených na platformě 
skupinového financování, včetně informací 
o:

Or. fr

Odůvodnění

Stejně tak by měl být posílen vstupní test transparentnosti a znalostí, který potenciální 
investoři podstupují, aby lépe zaručil jasný souhlas investora, pokud jde o podstupovaná 
rizika. Rozsah testu by neměl pokrývat pouze znalosti a zkušenosti potenciálního investora, 
ale také jeho finanční situaci a jeho investiční cíle.

Pozměňovací návrh 289
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakýchkoli příslušných znalostech 
nebo odborných zkušenostech týkajících se 
investic v rámci skupinového financování.

b) jakýchkoli příslušných znalostech a
odborných zkušenostech týkajících se 
investic v rámci skupinového financování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže potenciální investoři 
neposkytnou informace požadované podle 

4. Jestliže poskytovatelé služeb 
skupinového financování budou mít na 
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odstavce 1 nebo jestliže poskytovatelé 
služeb skupinového financování budou mít 
na základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 
investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nemusí být vhodné, a 
upozorní je na rizika. Tyto informace nebo 
upozornění na rizika nebrání potenciálním 
investorům investovat do projektů 
skupinového financování.

základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti nebo že pro ně 
služby nejsou vhodné, sdělí poskytovatelé 
služeb skupinového financování takovým 
potenciálním investorům, že služby 
nabízené na jejich platformách pro ně 
nemusí být vhodné, a upozorní je na rizika. 
Tyto informace nebo upozornění na rizika 
nebrání potenciálním investorům 
investovat do projektů skupinového 
financování. Upozornění musí jasně 
uvádět riziko úplné ztráty investovaných 
peněžních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže potenciální investoři 
neposkytnou informace požadované podle 
odstavce 1 nebo jestliže poskytovatelé 
služeb skupinového financování budou mít 
na základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 
investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nemusí být vhodné, a 
upozorní je na rizika. Tyto informace nebo 
upozornění na rizika nebrání potenciálním 
investorům investovat do projektů 
skupinového financování.

4. Jestliže poskytovatelé služeb 
skupinového financování budou mít na 
základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že nabídka služeb 
skupinového financování potenciálnímu 
investorovi nevyhovuje, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 
investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nemusí být vhodné, a 
upozorní je na rizika. Tyto informace nebo 
upozornění na rizika nebrání potenciálním 
investorům investovat do projektů 
skupinového financování.

Or. fr

Odůvodnění

Potenciální investoři by měli mít povinnost podstoupit test znalostí, dříve než budou 
investovat do nabídek skupinového financování. Bez ohledu na to, zda test splní, či nikoliv,
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bude moci investor poté, co mu platforma písemně sdělí výsledek, do projektu investovat. V 
každém případě se zdá nezbytné, aby investor prošel celý test znalostí.

Pozměňovací návrh 292
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže potenciální investoři 
neposkytnou informace požadované podle 
odstavce 1 nebo jestliže poskytovatelé 
služeb skupinového financování budou mít 
na základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 
investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nemusí být vhodné, a
upozorní je na rizika. Tyto informace 
nebo upozornění na rizika nebrání 
potenciálním investorům investovat do 
projektů skupinového financování.

4. Jestliže potenciální investoři 
neposkytnou informace požadované podle 
odstavce 1 nebo jestliže poskytovatelé 
služeb skupinového financování budou mít 
na základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 
investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nejsou vhodné 
a výslovně jim brání investovat do projektů 
skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže potenciální investoři 
neposkytnou informace požadované podle 
odstavce 1 nebo jestliže poskytovatelé 
služeb skupinového financování budou mít 
na základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 

4. Jestliže potenciální investoři 
neposkytnou informace požadované podle 
odstavce 1 nebo jestliže poskytovatelé 
služeb skupinového financování budou mít 
na základě informací obdržených podle 
odstavce 1 za to, že potenciální investoři 
mají nedostatečné znalosti, sdělí 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování takovým potenciálním 
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investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nemusí být vhodné, a
upozorní je na rizika. Tyto informace 
nebo upozornění na rizika nebrání 
potenciálním investorům investovat do 
projektů skupinového financování.

investorům, že služby nabízené na jejich 
platformách pro ně nejsou vhodné 
a výslovně jim brání investovat do projektů 
skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb skupinového 
financování vždy nabídnou potenciálním 
investorům a investorům možnost 
simulovat jejich schopnost nést ztrátu, 
která bude vypočtena jako 10 % jejich 
čistého jmění na základě těchto údajů:

Poskytovatelé služeb skupinového 
financování vždy nabídnou potenciálním 
investorům a investorům možnost 
simulovat jejich schopnost nést ztrátu, 
která bude vypočtena jako 3 % jejich 
čistého jmění na základě těchto údajů:

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na výsledky simulace se 
potenciálním investorům a investorům 
nesmí bránit investovat do projektů 
skupinového financování.

Investorům a potenciálním investorům se 
zabrání investovat do projektů 
skupinového financování, pokud výsledky 
simulace ukazují, že potenciální investor 
nemá dostatek finančních prostředků, aby 
mohl nést ztráty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na výsledky simulace se 
potenciálním investorům a investorům 
nesmí bránit investovat do projektů 
skupinového financování.

Potenciálním investorům a investorům se 
zabrání investovat do projektů 
skupinového financování, pokud výsledky 
simulace ukazují, že potenciální investor 
nemá dostatek finančních prostředků, aby 
mohl nést ztráty. Investorům se v každém 
případě zabrání investovat více než 
3 000 EUR do jedné nabídky skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na výsledky simulace se
potenciálním investorům a investorům 
nesmí bránit investovat do projektů 
skupinového financování.

Na základě výsledků simulace mohou 
poskytovatelé služeb skupinového 
financování zabránit potenciálním 
investorům a investorům investovat do 
projektů skupinového financování. 
Investoři jsou však nadále zodpovědní za 
plné riziko provedení investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Investoři nesmí investovat více než 
4 000 EUR do projektu skupinového 
financování a 12 000 ročně v rámci 
platformy skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může v souladu s článkem 
37 přijímat akty v přenesené pravomoci s 
cílem upřesnit mechanismy, které jsou 
zapotřebí k

6. Komise musí ve lhůtě šesti měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost v 
souladu s článkem 37 přijímat akty v 
přenesené pravomoci s cílem upřesnit 
mechanismy, které jsou zapotřebí k

Or. fr

Pozměňovací návrh 300
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytnou potenciálním 
investorům dokument s klíčovými 
informacemi pro investory, který vypracuje 
vlastník projektu pro každou nabídku 
skupinového financování. Dokument s 
klíčovými informacemi pro investory musí 
být vypracován nejméně v jednom z 
úředních jazyků dotčeného členského státu 
nebo v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.

1. Dokument s klíčovými 
informacemi pro investory, který vypracuje 
vlastník projektu pro každou nabídku 
skupinového financování. Dokument s 
klíčovými informacemi pro investory musí 
být vypracován nejméně v jednom z 
úředních jazyků dotčeného členského státu 
nebo v angličtině.

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytnou potenciálním 
investorům dokument s klíčovými 
informacemi pro investory, který vypracuje 
vlastník projektu pro každou nabídku 
skupinového financování. Dokument s 
klíčovými informacemi pro investory musí
být vypracován nejméně v jednom z 
úředních jazyků dotčeného členského státu 
nebo v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytnou potenciálním 
investorům dokument s klíčovými 
informacemi pro investory, který vypracuje 
vlastník projektu pro každou nabídku 
skupinového financování. Dokument s 
klíčovými informacemi pro investory musí 
být vypracován nejméně v jednom z 
úředních jazyků dotčeného členského státu 
a v angličtině.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytnou potenciálním 
investorům dokument s klíčovými 
informacemi pro investory, který vypracuje 
vlastník projektu pro každou nabídku 
skupinového financování. Dokument s 
klíčovými informacemi pro investory musí
být vypracován nejméně v jednom z 
úředních jazyků dotčeného členského státu 
nebo v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování poskytnou potenciálním 
investorům dokument s klíčovými 
informacemi pro investory, který vypracuje 
vlastník projektu pro každou nabídku 
skupinového financování. Dokument s 
klíčovými informacemi pro investory musí 
být vypracován nejméně v jednom z 
úředních jazyků dotčeného členského státu 
nebo ve společném jazyce používaném v 
oblasti mezinárodních financí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 303
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří nabízejí služby uvedené 
v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i) tohoto 
nařízení, poskytnou potenciálním 
investorům následující:

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c
.
.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejedná se o spořicí produkt a do projektů 
skupinového financování byste neměli
investovat více než 10 % svého čistého 
jmění.

Nejedná se o spořicí produkt a 
nedoporučujeme do projektů skupinového 
financování investovat více než 10 % 
svého čistého jmění.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c
.
.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejedná se o spořicí produkt a do projektů 
skupinového financování byste neměli 
investovat více než 10 % svého čistého 

Nejedná se o spořicí produkt a do projektů 
skupinového financování byste neměli 
investovat více než 3 % svého čistého 
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jmění. jmění.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Molly Scott Cato

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c
.
.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V okamžiku, kdy tak budete chtít učinit, 
nemusíte být schopni investiční nástroje 
prodat.

V okamžiku, kdy tak budete chtít učinit, 
nemusíte být schopni investiční nástroje 
prodat. Pokud jste schopni prodávat, 
můžete utrpět ztráty.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Požadavek stanovený v odst. 2 
písm. a) se nepoužije na poskytovatele 
služeb skupinového financování, kteří 
nabízejí služby uvedené v čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodu ii) tohoto nařízení. Tito 
poskytovatelé vypracují dokument s 
klíčovými informacemi pro investory 
týkající se platformy, který obsahuje 
podrobné informace o platformě, jejích 
systémech a kontrolách pro řízení rizik a 
finanční modelování pro nabídku 
skupinového financování a historické 
údaje o její výkonnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V zájmu zajištění jednoduchosti a 
srovnatelnosti mají podniky, pokud mají k 
dispozici finanční výkazy, poskytnout 
finanční ukazatele ziskovosti, účinnosti a 
likvidity vypočítané na základě metod 
uznávaných trhem. Platformy investory a 
potenciální investory o těchto ukazatelích 
informují ve formátu, který umožňuje 
snadné porovnání firem. Platformy on-
line uvedou poznámku, že ověřily výpočet 
ukazatelů. Ukazatele se upravují jednou 
za půl roku a platformy zajistí poskytnutí 
zjednodušených grafů časových grafů,
které ukazují finanční dynamiku 
firmy. Platforma může poskytnout 
orientační a tržně nezávazný odhad 
ocenění firmy, která požaduje nebo 
získala financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování mají zavedeny a uplatňují 
odpovídající postupy k ověření úplnosti a 
jasnosti informací obsažených v 
dokumentu s klíčovými informacemi pro 
investory.

5. Všichni poskytovatelé služeb 
skupinového financování mají zavedeny a 
uplatňují odpovídající postupy k ověření 
úplnosti, správnosti a jasnosti informací 
obsažených v dokumentu s klíčovými 
informacemi pro investory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 310
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování mají zavedeny a uplatňují 
odpovídající postupy k ověření úplnosti a 
jasnosti informací obsažených v 
dokumentu s klíčovými informacemi pro 
investory.

5. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování mají zavedeny a uplatňují 
odpovídající postupy k ověření správnosti, 
úplnosti a jasnosti informací obsažených v 
dokumentu s klíčovými informacemi pro 
investory.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže poskytovatel služeb 
skupinového financování zjistí v 
dokumentu s klíčovými informacemi pro 
investory podstatné opomenutí, podstatnou 
chybu nebo podstatnou nepřesnost, vlastník 
projektu tyto informace doplní nebo 
opraví. Pokud nelze doplnění nebo opravu 
provést, poskytovatel služeb skupinového 
financování danou nabídku skupinového 
financování neuskuteční, nebo stávající 
nabídku zruší do okamžiku, než bude 
dokument s klíčovými informacemi pro 
investory vyhovovat požadavkům tohoto 
článku.

6. Jestliže poskytovatel služeb 
skupinového financování zjistí v 
dokumentu s klíčovými informacemi pro 
investory podstatné opomenutí, podstatnou 
chybu nebo podstatnou nepřesnost, vlastník 
projektu tyto informace doplní nebo 
opraví. Pokud není doplnění nebo oprava 
provedena, poskytovatel služeb 
skupinového financování danou nabídku 
skupinového financování neuskuteční, 
nebo stávající nabídku zruší do okamžiku, 
než bude dokument s klíčovými 
informacemi pro investory vyhovovat 
požadavkům tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
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Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 16. – odst. 9 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vypracování norem může orgán 
ESMA rozlišovat mezi službami 
uvedenými v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) a 
v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii).

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[XXX].

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří umožňují, aby jejich 
investoři navzájem vstupovali do přímé 
interakce za účelem nákupu a prodeje 
úvěrových smluv nebo převoditelných 
cenných papírů, které byly původně 
skupinově financovány na platformách
poskytovatelů, své klienty informují, že 
neprovozují obchodní systém a že tyto 
nákupní a prodejní činnosti na jejich 
platformách se uskutečňují dle vlastního 
uvážení a na odpovědnost klienta.

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování založených na investicích, 
kteří umožňují, aby jejich investoři 
navzájem vstupovali do přímé interakce za 
účelem nákupu a prodeje převoditelných 
cenných papírů nebo žetonů, které byly 
původně skupinově financovány na 
platformách poskytovatelů, své klienty 
informují, že neprovozují obchodní systém 
a že tyto nákupní a prodejní činnosti na 
jejich platformách se uskutečňují dle 
vlastního uvážení a na odpovědnost 
klienta.

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování založených na poskytování 
úvěrů mohou podpořit své investory, aby 
prodávali a kupovali úvěrové smlouvy na 
základě závazných a pevně stanovených 
pravidel za předpokladu, že jsou 
nediskriminační a jsou transparentně 
oznámeny. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci pro upřesnění 
požadavků v souladu s článkem 37 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří navrhují referenční cenu 
pro nákup a prodej podle odstavce 1, své 
klienty informují, že referenční cena je 
nezávazná, a navrhovanou referenční 
cenu odůvodní.

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování, kteří poskytují referenční cenu 
pro nákup a prodej podle odstavce 1, své 
klienty informují, zda je referenční cena 
závazná, či nikoliv, a odůvodní, na jakém 
základě byla referenční cena vypočtena.

Or. fr

Odůvodnění

Pro poskytovatele služeb skupinového financování je důležité, aby mohl přistoupit ke 
konsolidaci cen (tedy že cenné papíry nebo půjčky mohou být obchodovány pouze za 
referenční cenu).
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Pozměňovací návrh 316
Marco Valli

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

Veřejný registr vlastníků projektů

Poskytovatelé služeb skupinového 
financování zřídí registr vlastníků 
projektů registrovaných na jejich 
platformě. Tento registr bude veřejně 
dostupný na jejich internetových 
stránkách a bude pravidelně aktualizován. 
Registr v souladu s předpisy na ochranu 
údajů uvádí jméno, měsíc a rok narození 
a zemi pobytu a národnost vlastníka 
projektu a také konečnou částku 
financování získanou na projekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování zajistí, aby byla veškerá jejich 
propagační sdělení pro investory jako 
taková jasně identifikovatelná.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádné propagační sdělení nesmí 
zahrnovat propagaci jednotlivých 
plánovaných nebo probíhajících projektů 
nebo nabídek skupinového financování. 
Propagační sdělení mohou pouze uvádět, 
kde a v jakém jazyce mohou klienti získat 
informace o jednotlivých projektech nebo 
nabídkách.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li propagační sdělení transparentní a nezavádějící, jedná se o zbytečné omezení rozvoje 
propagačních strategií a schopnosti přilákat investory.

Pozměňovací návrh 319
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádné propagační sdělení nesmí
zahrnovat propagaci jednotlivých 
plánovaných nebo probíhajících projektů 
nebo nabídek skupinového financování.
Propagační sdělení mohou pouze uvádět, 
kde a v jakém jazyce mohou klienti získat 
informace o jednotlivých projektech nebo 
nabídkách.

2. Poskytovatelé služeb skupinového 
financování mohou adresovat propagační 
sdělení investorům registrovaným v 
platformě skupinového financování. Tato
propagační sdělení musí být prováděna 
objektivně a odpovídat stanoveným 
kritériím a nesmí nepřiměřeně cílit na 
plánované nebo probíhající projekty nebo 
nabídky skupinového financování.

Or. fr

Odůvodnění

Propagace projektů musí být pojímána tak, aby se zabránilo jakékoliv diskriminaci. Nicméně 
propagační sdělení prováděné objektivně by mělo být povoleno.

Pozměňovací návrh 320
Caroline Nagtegaal
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádné propagační sdělení nesmí 
zahrnovat propagaci jednotlivých 
plánovaných nebo probíhajících projektů 
nebo nabídek skupinového financování. 
Propagační sdělení mohou pouze uvádět, 
kde a v jakém jazyce mohou klienti získat 
informace o jednotlivých projektech nebo 
nabídkách.

2. Žádné propagační sdělení služby 
skupinového financování nesmí 
nepřiměřeně cílit na jednotlivé plánované 
nebo probíhající projekty nebo nabídky 
skupinového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro svá propagační sdělení 
používají poskytovatelé služeb 
skupinového financování jeden nebo více 
úředních jazyků členského státu, v němž je 
poskytovatel služeb skupinového 
financování činný, nebo jazyk obvyklý v 
oblasti mezinárodních financí.

3. Pro svá propagační sdělení 
používají poskytovatelé služeb 
skupinového financování jeden nebo více 
úředních jazyků členského státu, v němž je 
poskytovatel služeb skupinového 
financování činný, a angličtinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány 
nevyžadují, aby byla propagační sdělení 
předem oznámena a schválena.

4. Příslušné vnitrostátní orgány a 
orgán ESMA nevyžadují, aby byla 
propagační sdělení předem oznámena a 
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schválena.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán ESMA může vydat pokyny 
nebo doporučení pro příslušné vnitrostátní 
orgány, v nichž upřesní osvědčené postupy 
týkající se propagačních sdělení a 
ověřování propagačních sdělení 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování.

6. Orgán ESMA vydá pokyny nebo 
doporučení pro příslušné vnitrostátní 
orgány, v nichž upřesní osvědčené postupy 
týkající se propagačních sdělení a 
ověřování propagačních sdělení 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost zachovat služební tajemství 
uvedená v článku 76 směrnice 2014/65/EU 
se vztahuje na orgán ESMA a na všechny 
osoby, které pracují nebo pracovaly pro 
orgán ESMA nebo pro jakoukoli jinou 
osobu, již orgán ESMA pověřil určitými 
úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž 
má orgán ESMA uzavřeny smlouvy.

Povinnost zachovat služební tajemství 
uvedená v článku 76 směrnice 2014/65/EU 
se vztahuje na orgán ESMA a příslušné 
vnitrostátní orgány a na všechny osoby, 
které pracují nebo pracovaly pro orgán 
ESMA nebo příslušné vnitrostátní orgány 
nebo pro jakoukoli jinou osobu, již orgán 
ESMA pověřil určitými úkoly, včetně 
auditorů a odborníků, s nimiž má orgán 
ESMA uzavřeny smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva posoudí následující otázky: 2. Zpráva se zveřejní a posoudí 
následující otázky:

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fungování trhu pro poskytovatele 
služeb skupinového financování v Unii 
včetně vývoje a trendů na tomto trhu, a to s 
ohledem na zkušenosti z oblasti dohledu 
získané orgánem ESMA, počet 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování, kterým orgán ESMA udělil 
povolení, a jejich podíl na trhu, zejména 
pak musí zkoumat, zda jsou zapotřebí 
jakékoli úpravy definic stanovených v 
tomto nařízení a zda je rozsah služeb 
zahrnutých do tohoto nařízení nadále 
odpovídající;

a) fungování trhu pro poskytovatele 
služeb skupinového financování v Unii 
včetně vývoje a trendů na tomto trhu, a to s 
ohledem na zkušenosti z oblasti dohledu a 
postupy příslušných vnitrostátních 
orgánů, zejména pak musí zkoumat, zda 
jsou zapotřebí jakékoli úpravy definic 
stanovených v tomto nařízení a zda je 
rozsah služeb zahrnutých do tohoto 
nařízení nadále odpovídající;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fungování trhu pro poskytovatele a) fungování trhu pro poskytovatele 
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služeb skupinového financování v Unii 
včetně vývoje a trendů na tomto trhu, a to s 
ohledem na zkušenosti z oblasti dohledu 
získané orgánem ESMA, počet 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování, kterým orgán ESMA udělil 
povolení, a jejich podíl na trhu, zejména 
pak musí zkoumat, zda jsou zapotřebí 
jakékoli úpravy definic stanovených v 
tomto nařízení a zda je rozsah služeb 
zahrnutých do tohoto nařízení nadále 
odpovídající;

služeb skupinového financování v Unii 
včetně vývoje a trendů na tomto trhu, a to s 
ohledem na zkušenosti z oblasti dohledu 
získané orgánem ESMA, počet 
poskytovatelů služeb skupinového 
financování, kterým orgán ESMA udělil 
povolení, a jejich podíl na trhu, zejména 
pak musí zkoumat, zda jsou zapotřebí 
jakékoli úpravy definic nebo prahových 
hodnot stanovených v tomto nařízení a zda 
je rozsah služeb zahrnutých do tohoto 
nařízení nadále odpovídající;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) příležitost poskytovat pobídky na 
podporu financovaní udržitelných 
projektů s pozitivní sociální a 
environmentální návratností a malých 
podniků v oblasti inovací, výzkumu 
a vývoje, a to mimo jiné prostřednictvím 
zavádění specifických programů, které 
těmto projektům umožní, aby byly 
způsobilé pro financování z prostředků 
EIB a dalších fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potenciální rizika narušení 
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hospodářské soutěže a arbitráže 
související s uplatňováním dvou 
paralelních režimů v členských státech;

Or. fr

Odůvodnění

Existence 28. režimu představuje problém v členských státech, kde již existují vnitrostátní 
režimy a dva režimy vedle sebe by mohly vyvolat fenomén arbitráží.

Pozměňovací návrh 330
Marco Valli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění technologických inovací 
v odvětví skupinového financování včetně 
používání nových inovačních obchodních 
modelů a technologií;

c) provádění technologických inovací 
v odvětví skupinového financování včetně 
používání nových inovačních obchodních 
modelů a technologií blockchain v zájmu 
zvýšení transparentnosti, bezpečnosti a 
vysledovatelnosti údajů týkajících se 
projektů skupinového financování a 
nabídek zprostředkovaných platformami 
skupinového financování s cílem účinněji 
předcházet podvodům a finanční trestné 
činnosti a také minimalizovat rizika praní 
peněz a financování terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění technologických inovací 
v odvětví skupinového financování včetně 
používání nových inovačních obchodních 

c) provádění technologických inovací 
v odvětví skupinového financování včetně 
používání nebankovních finančních 
metod (včetně prvotních nabídek 
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modelů a technologií; digitálních měn), inovačních obchodních 
modelů a technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) spolupráci mezi orgánem ESMA a 
příslušnými vnitrostátními orgány a 
vhodností orgánu ESMA coby orgánu 
dohledu nad tímto nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Anne Sander

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 1 – odst. 4 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a

Změny nařízení (EU) č. 2017/1129

V čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) č. 2017/1129 
se vkládá nové písmeno, které zní:

„ka) nabídku skupinového financování 
evropským poskytovatelem služeb 
skupinového financování ve smyslu čl. 3 
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX, 
pokud nepřesahuje limit stanovený v čl. 2 
odst. 2 písm. 2 nařízení (EU) XXX/XXX.“ 

Or. fr
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit nařízení o prospektu, aby se umožnilo zvýšení 
limitu na 8 milionů EUR a zajistilo, aby vnitrostátní limity povolené nařízením o prospektu 
nemohly kolidovat s nařízením o skupinovém financování.

Pozměňovací návrh 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Příloha II – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odkaz na poslední účetní závěrku 
vlastníka projektu, je-li k dispozici;

c) klíčové finanční údaje a ukazatele 
vlastníka projektu za poslední tři roky.

Or. fr

Odůvodnění

Malé a střední podniky nemají v řadě členských států povinnost zveřejňovat své vyúčtování. 
Tento dokument tedy není považován za veřejný údaj.
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