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Ændringsforslag 137
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om europæiske
crowdfundingtjenesteudbydere for 
erhvervslivet
(EØS-relevant tekst)

Forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om europæiske
platformsfinansieringstjenesteudbydere
for erhvervslivet
(EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 138
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Crowdfunding, som typisk er baseret 
på små investeringer, bliver i stadig større 
grad en veletableret form for alternativ 
finansiering for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) tidligt i 
virksomhedens vækstfase. Crowdfunding
udgør en ny type formidling, hvor en 
crowdfundingtjenesteudbyder interagerer 
med sine kunder gennem en digital 
platform uden selv at påtage sig risiko, for 
at matche potentielle investorer og 
virksomheder, der søger finansiering, 
uanset om finansieringen fører til en 
låneaftale, til en egenkapitalandel eller til 
en anden værdipapirbaseret post. Denne 
forordnings anvendelsesområde bør derfor
omfatte både lånebaseret crowdfunding og
investeringsbaseret crowdfunding, da de 
er sammenlignelige kilder til 
virksomhedsfinansiering.

(1) Peer-to-peer-långivning og investering 
via mægling på onlineplatforme, som 
typisk er baseret på små investeringer, er i 
stadig større grad veletablerede former for 
alternativ finansiering for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) tidligt 
i virksomhedens vækstfase. Dermed udgør
onlineplatforme for crowdsourcet låne- og 
egenkapitalbaseret finansiering af nye 
typer formidling, hvor en 
crowdfundingtjenesteudbyder interagerer 
med sine kunder gennem en digital 
platform uden selv at påtage sig risiko, for 
at matche potentielle investorer og 
virksomheder, der søger finansiering, 
uanset om finansieringen fører til en 
låneaftale, til en egenkapitalandel eller til 
en anden værdipapirbaseret post. Denne 
forordnings anvendelsesområde omfatter
derfor både lånebaseret crowdfunding og
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egenkapitalbaseret crowdfunding til 
virksomheder. Den omfatter dog ikke 
crowdfundingkampagner, der 
udelukkende er baseret på donationer og 
ikke-finansielle belønninger.

Or. en

Ændringsforslag 139
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Crowdfunding, som typisk er baseret 
på små investeringer, bliver i stadig større 
grad en veletableret form for alternativ 
finansiering for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) tidligt i 
virksomhedens vækstfase. Crowdfunding 
udgør en ny type formidling, hvor en 
crowdfundingtjenesteudbyder interagerer 
med sine kunder gennem en digital 
platform uden selv at påtage sig risiko, for 
at matche potentielle investorer og 
virksomheder, der søger finansiering, 
uanset om finansieringen fører til en 
låneaftale, til en egenkapitalandel eller til 
en anden værdipapirbaseret post. Denne 
forordnings anvendelsesområde bør derfor 
omfatte både lånebaseret crowdfunding og 
investeringsbaseret crowdfunding, da de er 
sammenlignelige kilder til 
virksomhedsfinansiering.

(1) Crowdfunding er en form for alternativ 
finansiering til iværksættere for nystartede 
og små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) tidligt i virksomhedens 
vækstfase. Crowdfunding udgør en stadig 
vigtigere type formidling samt en ny 
aktivklasse, hvor en 
crowdfundingtjenesteudbyder interagerer 
med sine kunder gennem en digital 
platform uden selv at påtage sig risiko, for 
at matche potentielle investorer og 
virksomheder, der søger finansiering, 
uanset om finansieringen fører til en 
låneaftale, til en egenkapitalandel eller til 
en anden værdipapirbaseret post. Denne 
forordnings anvendelsesområde bør derfor 
omfatte både lånebaseret crowdfunding og 
investeringsbaseret crowdfunding, da de er 
sammenlignelige kilder til 
virksomhedsfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 140
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er vanskeligt for små og nye 
virksomheder at opnå finansiering, især når 
de går fra opstartsfasen til udvidelsesfasen. 
Crowdfunding kan give sådanne 
virksomheder adgang til finansiering og 
kan dermed medvirke til at gennemføre 
kapitalmarkedsunionen. Manglende adgang 
til finansiering for sådanne virksomheder 
er et problem selv i medlemsstater, hvor
adgangen til bankfinansiering er forblevet 
stabil under finanskrisen. Crowdfunding 
er blevet en veletableret praksis for at 
finansiere et projekt eller en 
ventureaktivitet, i reglen af et betydeligt 
antal personer eller organisationer, gennem 
onlineplatforme, hvor borgere, 
organisationer og virksomheder, herunder 
nyetablerede virksomheder, rejser relativt 
små pengebeløb.

(2) Det er vanskeligt for små og nye 
virksomheder at opnå finansiering, især når 
de går fra opstartsfasen til udvidelsesfasen, 
særlig i innovative teknologiske sektorer. 
Crowdfunding kan give sådanne 
virksomheder adgang til finansiering og 
kan dermed medvirke til at gennemføre 
kapitalmarkedsunionen. Manglende adgang 
til iværksætterfinansiering for sådanne 
virksomheder er et problem i 
medlemsstater med svage brancher for 
privat egenkapital og venturekapital. På 
samme måde udgør det et problem i 
tilfælde, hvor traditionelle finansielle 
formidlingsinstitutioner såsom banker
opererer effektivt. Crowdfunding er blevet 
en veletableret praksis for at finansiere et 
projekt eller en ventureaktivitet, i reglen af 
et betydeligt antal personer eller 
organisationer, gennem onlineplatforme, 
hvor borgere, organisationer og 
virksomheder, herunder nyetablerede 
virksomheder, rejser relativt små 
pengebeløb.

Or. en

Ændringsforslag 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er vanskeligt for små og nye 
virksomheder at opnå finansiering, især når 
de går fra opstartsfasen til udvidelsesfasen. 
Crowdfunding kan give sådanne 
virksomheder adgang til finansiering og 
kan dermed medvirke til at gennemføre 
kapitalmarkedsunionen. Manglende adgang 
til finansiering for sådanne virksomheder 
er et problem selv i medlemsstater, hvor 
adgangen til bankfinansiering er forblevet 

(2) Det er vanskeligt for små og nye 
virksomheder at opnå finansiering, især når 
de går fra opstartsfasen til udvidelsesfasen. 
Crowdfunding kan give sådanne 
virksomheder adgang til finansiering og 
kan dermed medvirke til at gennemføre 
kapitalmarkedsunionen. Manglende adgang 
til finansiering for sådanne virksomheder 
er et problem selv i medlemsstater, hvor 
adgangen til bankfinansiering er forblevet 
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stabil under finanskrisen. Crowdfunding er 
blevet en veletableret praksis for at 
finansiere et projekt eller en 
ventureaktivitet, i reglen af et betydeligt 
antal personer eller organisationer, gennem 
onlineplatforme, hvor borgere, 
organisationer og virksomheder, herunder 
nyetablerede virksomheder, rejser relativt 
små pengebeløb.

stabil under finanskrisen. Crowdfunding er 
blevet en veletableret praksis for at 
finansiere et projekt eller en 
ventureaktivitet, i reglen af et betydeligt 
antal personer eller organisationer, gennem 
onlineplatforme, hvor borgere, 
organisationer og virksomheder, herunder 
nyetablerede virksomheder, rejser relativt 
små pengebeløb. Kommissionen kan inden 
for rammerne af kapitalmarkedsunionen 
og udviklingen af alternative 
finansieringer evaluere nødvendigheden 
af at foreslå en særskilt europæisk 
lovramme for Initial Coin Offerings 
under hensyntagen til udviklingen af 
denne praksis både i medlemsstaterne og 
på internationalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Leveringen af crowdfundingtjenester er 
generelt afhængig af tre typer aktører:
projektejeren, der foreslår det projekt, der 
skal finansieres, investorer, der finansierer 
det foreslåede projekt, i reglen gennem 
begrænsede investeringer, og en 
formidlingsorganisation i form af en 
tjenesteudbyder, der bringer projektejere
og investorer sammen gennem en 
onlineplatform.

(3) Leveringen af crowdfundingtjenester er 
generelt afhængig af tre typer aktører:
iværksætteren, der foreslår det projekt, der 
skal finansieres, investorer, der finansierer 
det foreslåede projekt, og en 
formidlingsorganisation i form af en 
tjenesteudbyder, der bringer iværksættere
og investorer eller långivere sammen 
gennem en onlineplatform.

Or. en

Ændringsforslag 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Leveringen af crowdfundingtjenester er 
generelt afhængig af tre typer aktører: 
projektejeren, der foreslår det projekt, der 
skal finansieres, investorer, der finansierer 
det foreslåede projekt, i reglen gennem 
begrænsede investeringer, og en 
formidlingsorganisation i form af en 
tjenesteudbyder, der bringer projektejere 
og investorer sammen gennem en 
onlineplatform.

(3) Leveringen af crowdfundingtjenester er 
generelt afhængig af tre typer aktører: 
projektejeren, der foreslår det projekt, der 
skal finansieres, investorer, der finansierer 
det foreslåede projekt, i reglen gennem 
begrænsede investeringer eller lån, og en 
formidlingsorganisation i form af en 
tjenesteudbyder, der bringer projektejere 
og investorer sammen gennem en 
onlineplatform.

Or. en

Ændringsforslag 144
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Crowdfunding kan ud over at udgøre en 
alternativ kilde til direkte finansiering, 
herunder venturekapital, give 
virksomhederne andre fordele. Det kan 
give projektejeren koncept- og 
idevalidering, give adgang til mange 
personer, hvilket giver iværksætteren 
indblik og oplysninger, og det kan være et 
markedsføringsredskab for en vellykket 
crowdfundingkampagne.

(4) Crowdfunding kan ud over at udgøre en 
alternativ kilde til direkte finansiering, 
herunder venturekapital, give 
virksomhederne andre fordele. Det kan 
give virksomheden eller projektet koncept-
og idevalidering, give adgang til mange 
personer, hvilket giver iværksætteren 
indblik og oplysninger, og det kan være et 
markedsføringsredskab for en vellykket 
crowdfundingkampagne.

Or. en

Ændringsforslag 145
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(5) Flere medlemsstater har allerede indført 
nationale, særligt tilpassede ordninger for 
crowdfunding. Disse ordninger er udformet 
særligt til de lokale markeders og 
investorers karakteristika og behov. Som 
følge deraf er der forskelle i de 
eksisterende nationale bestemmelser for så 
vidt angår crowdfundingplatformes 
driftsbetingelser, rækken af tilladte 
aktiviteter og tilladelseskravene.

(5) Flere medlemsstater har allerede indført 
nationale, særligt tilpassede ordninger for 
crowdfunding. Disse ordninger er udformet 
særligt til de lokale markeders og 
investorers karakteristika og behov. Som 
følge deraf er der forskelle i de 
eksisterende nationale bestemmelser for så 
vidt angår crowdfundingplatformes 
driftsbetingelser, rækken af tilladte 
aktiviteter og tilladelseskravene. Dermed 
er en harmoniseret tilgang nødvendig for 
at sikre lige konkurrencevilkår og 
økonomisk effektivitet i 
kapitalmarkedsunionen.

Or. en

Ændringsforslag 146
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forskellene mellem de eksisterende 
nationale bestemmelser hindrer 
grænseoverskridende levering af 
crowdfundingtjenester og har derfor en 
direkte indvirkning på det indre marked for 
sådanne tjenesteydelser. Særlig det forhold, 
at de lovgivningsmæssige rammer er 
fragmenterede langs nationale grænser, 
forårsager væsentlige omkostninger til 
overholdelse af lovgivningen for 
detailinvestorer, der ofte har 
uforholdsmæssigt store problemer i forhold 
til størrelsen af deres investering, når det 
skal fastsættes, hvilke regler, der anvendes 
på crowdfundingtjenester. Dette 
afskrækker ofte sådanne investorer fra at 
foretage grænseoverskridende 
investeringer via crowdfundingplatforme. 
De samme årsager afskrækker 
crowdfundingtjenesteudbydere, der driver 
sådanne platforme, fra at udbyde deres
tjenester i andre medlemsstater end den, 

(6) Forskellene mellem de eksisterende 
nationale bestemmelser hindrer 
grænseoverskridende levering af 
crowdfundingtjenester og har derfor en 
direkte indvirkning på det indre marked for 
sådanne tjenesteydelser. Særlig det forhold, 
at de lovgivningsmæssige rammer er 
fragmenterede langs nationale grænser, 
forårsager væsentlige omkostninger til 
overholdelse af lovgivningen for 
detailinvestorer, der ofte har 
uforholdsmæssigt store problemer i forhold 
til størrelsen af deres investering, når det 
skal fastsættes, hvilke regler, der anvendes 
på crowdfundingtjenester. Dette 
afskrækker ofte sådanne investorer fra at 
foretage grænseoverskridende 
investeringer via crowdfundingplatforme. 
De samme årsager afskrækker 
crowdfundingtjenesteudbydere, der driver 
sådanne platforme, fra at udbyde deres 
tjenester i andre medlemsstater end den, 
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hvor de er etablerede. Derfor har 
crowdfundingaktiviteter hidtil 
hovedsageligt været af national karakter, 
hvilket har hindret fremkomsten af et EU-
marked for crowdfunding og dermed 
afskåret virksomheder fra adgang til 
crowdfundingtjenester.

hvor de er etablerede. Derfor har 
crowdfundingaktiviteter hidtil 
hovedsageligt været af national karakter, 
hvilket har hindret fremkomsten af et EU-
marked for crowdfunding og dermed 
afskåret virksomheder fra adgang til 
crowdfundingtjenester, særligt i tilfælde, 
hvor en virksomhed har hjemme i 
medlemsstater, der mangler "adgang til 
crowd" på grund af deres relativt mindre 
befolkning.

Or. en

Ændringsforslag 147
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at fremme grænseoverskridende 
crowdfundingaktiviteter og lette 
crowdfundingudbyderes adgang til at 
levere og modtage sådanne tjenester på det 
indre marked er det derfor nødvendigt at 
håndtere de eksisterende hindringer for et 
velfungerende indre marked for 
crowdfundingtjenester. At indføre et samlet 
regelsæt for levering af 
crowdfundingtjenester, der giver 
crowdfundingtjenesteudbydere mulighed 
for at ansøge om en samlet EU-tilladelse til 
at udøve virksomhed i overensstemmelse 
med sådanne regler, er et passende første
skridt for at fremme grænseoverskridende 
crowdfundingaktiviteter og således styrke 
det indre markeds funktion.

(7) For at fremme grænseoverskridende 
crowdfundingaktiviteter og lette 
crowdfundingudbyderes adgang til at 
levere og modtage sådanne tjenester på det 
indre marked er det derfor nødvendigt at 
håndtere de eksisterende hindringer for et 
velfungerende indre marked for 
crowdfundingtjenester. At indføre et samlet
harmoniseret og gensidigt anerkendt
regelsæt for levering af 
crowdfundingtjenester, der giver 
crowdfundingtjenesteudbydere mulighed 
for at ansøge om en samlet EU-tilladelse til 
at udøve virksomhed i overensstemmelse 
med sådanne regler, er et passende første 
skridt for at fremme grænseoverskridende 
crowdfundingaktiviteter og således styrke 
det indre markeds funktion.

Or. en

Ændringsforslag 148
Eva Kaili
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I forbindelse med investeringsbaseret 
crowdfunding er et værdipapirs 
omsættelighed en vigtig sikkerhed for 
investorerne, som kan træde ud af deres 
investering, da omsætteligheden giver dem 
juridisk mulighed for at afhænde deres 
investering på kapitalmarkederne. Denne 
forordning dækker og tillader derfor kun 
investeringsbaserede 
crowdfundingtjenester i forbindelse med 
værdipapirer. Andre finansielle 
instrumenter end værdipapirer bør dog 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, da sådanne 
værdipapirer medfører risici for
investorer, der ikke kan forvaltes 
forsvarligt inden for disse 
lovgivningsmæssige rammer.

(11) I forbindelse med investeringsbaseret 
crowdfunding er et værdipapirs 
omsættelighed en vigtig sikkerhed for 
investorerne, som kan træde ud af deres 
investering, da omsætteligheden giver dem 
juridisk mulighed for at afhænde deres 
investering på kapitalmarkederne. Denne 
forordning dækker og tillader derfor kun 
investeringsbaserede 
crowdfundingtjenester i forbindelse med 
værdipapirer, herunder visse typer af 
tokengenererende 
crowfundingbegivenheder, og udelukker
finansielle instrumenter, der medfører risici 
for detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 149
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Tokengenererende 
crowdfundingbegivenheder, også kendt 
som Initial Coin Offerings (ICOs), er en 
innovativ kilde til finansiering for 
virksomheder. Tokens udstedes af 
virksomheder med henblik på at skaffe 
penge, og køberne køber gennem tokens 
ejerskabsandele af den udstedende 
virksomhed (egenkapitaltokens) eller 
andele af fremtidig cash-flow i den 
udstedende virksomhed 
(obligationstokens).
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Or. en

Ændringsforslag 150
Jakob von Weizsäcker

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med initial coin 
offerings (ICOs) afviger karakteristikken 
betydeligt fra crowdfunding som tilsigtet 
med denne forordning. ICOs gør normalt 
ikke brug af formidlere såsom 
crowdfundingplatforme og skaffer ofte 
midler over 1 000 000 EUR. 
Inkluderingen af ICOs i denne forordning 
ville ikke håndtere de holistiske problemer 
forbundet med ICOs.

Or. en

Ændringsforslag 151
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) ICOs kan skabe alvorlige markeds-, 
svindel- og cybersikkerhedsrisici for 
investorerne, og derfor bør 
crowdfundingtjenesteudbydere, der 
ønsker at tilbyde et ICO via deres 
platform, opfylde specifikke supplerende 
krav i henhold til denne forordning. 
ICOs, der ikke anvender en modpart, er 
ikke omfattet af disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 152
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Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I betragtning af risiciene ved 
crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
være 1 000 000 EUR, da dette svarer til 
tærsklen i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/11299, over hvilken 
udarbejdelse og godkendelse af et 
prospekt er obligatorisk.

(12) I betragtning af risiciene ved 
crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer og på etablering af en 
mekanisme for markedsdisciplin
fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
være 8 000 000 EUR, hvilket er den 
maksimale tærskel, op til hvilken 
medlemsstaterne kan beslutte at fritage 
udbud af værdipapirer til offentligheden 
fra forpligtelsen til at offentliggøre et 
prospekt i henhold til artikel 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2017/11299. Denne tærskel gælder også i 
tilfælde af tokengenererende 
crowdfundingbegivenheder (ICOs).

_________________ _________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I betragtning af risiciene ved (12) I betragtning af risiciene ved 
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crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
være 1 000 000 EUR, da dette svarer til 
tærsklen i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/11299, over hvilken 
udarbejdelse og godkendelse af et prospekt 
er obligatorisk.

crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
være 8 000 000 EUR, da dette svarer til 
tærsklen i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/11299, over hvilken 
udarbejdelse og godkendelse af et prospekt 
er obligatorisk. Denne forordning 
definerer indholdet af et dokument med 
central information om investeringen, og 
det skal udleveres til de potentielle 
investorer for hvert crowdfundingudbud. 
Da dette dokument med central 
information om investeringen er udformet 
med henblik på tilpasning til de særlige 
forhold i forbindelse med et 
crowdfundingudbud og investorernes 
behov for information, skal det erstatte 
prospektet, der er påkrævet ifølge 
forordning (EU) 2017/1129, for et udbud 
af værdipapirer til offentligheden. 
Udbuddene om crowdfunding under 
nærværende forordning bør derfor 
udelukkes fra anvendelsesområdet for 
forordning (EU) 2017/1129. Forordning 
(EU) 2017/1129 bør ændres i 
overensstemmelse hermed.

_________________ _________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag af betragtning 12 har til formål at udelukke udbuddene om 
crowdfunding på mindre end 8 mio. EUR fra forpligtelsen om prospekt. I stedet udleveres et 
dokument med central information
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Ændringsforslag 154
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I betragtning af risiciene ved 
crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
være 1 000 000 EUR, da dette svarer til 
tærsklen i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/11299, over hvilken 
udarbejdelse og godkendelse af et prospekt 
er obligatorisk.

(12) I betragtning af risiciene ved 
crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
være 8 000 000 EUR, da dette svarer til 
tærsklen i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/11299, over hvilken 
udarbejdelse og godkendelse af et prospekt 
er obligatorisk.

_________________ _________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 155
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I betragtning af risiciene ved 
crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 

(12) I betragtning af risiciene ved 
crowdfundinginvesteringer bør der med 
henblik på effektiv beskyttelse af 
investorer fastsættes en tærskel i form af en 
maksimalværdi for hvert 
crowdfundingudbud. Denne tærskel bør 
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være 1 000 000 EUR, da dette svarer til 
tærsklen i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/11299, over hvilken 
udarbejdelse og godkendelse af et prospekt 
er obligatorisk.

være 8 000 000 EUR, hvilket er 
maksimumstærsklen i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2017/11299, over hvilken udarbejdelse og 
godkendelse af et prospekt er obligatorisk.

_________________ _________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 156
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at sikre, at crowdfunding ikke 
fører til store finansielle risici for 
detailinvestorerne, bør 
maksimumstærskler gælde for 
detailinvestorer i form af 4 000 EUR pr. 
projekt for hver virksomhed og 12 000 
EUR pr. år.

Or. en

Ændringsforslag 157
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For at sikre den offentlige tillid til 
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crowdfundingplatforme og tillade 
bæredygtig vækst i 
crowdfundingfinansieringer er det 
afgørende, at platformene har passende 
niveauer af lovpligtig kapital. For at sikre 
lige konkurrencevilkår i EU og undgå 
regelarbitrage kræves der som minimum 
60 000 EUR delt kapital fra 
crowdfundingplatformene for at opnå 
licens.

Or. en

Ændringsforslag 158
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Crowdfunding kan være en 
værdifuld kilde til mobilisering af kapital 
for relativt mere risikable projekter, 
hvorfor mulighederne for at blande 
processerne i crowdfundingkampagner 
med andre traditionelle 
finansiereringskilder kan være meget 
fordelagtige for EU's vækstudsigter og 
dets langsigtede konkurrencefordel.

Or. en

Ændringsforslag 159
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at undgå regelarbitrage og for at 
sikre effektivt tilsyn med 
crowdfundingtjenesteudbydere bør 
crowdfundingtjenesteudbydere ikke have 

(13) For at undgå regelarbitrage og for at 
sikre effektivt tilsyn med 
crowdfundingtjenesteudbydere bør
crowdfundingtjenesteudbydere ikke have 
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lov til at modtage indskud eller andre 
tilbagebetalingspligtige midler fra 
offentligheden, medmindre de har tilladelse 
som kreditinstitut i henhold til artikel 8 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU10 .

lov til at modtage indskud eller andre 
tilbagebetalingspligtige midler fra 
offentligheden eller fungere som 
depotinstitutioner, medmindre de har 
tilladelse som kreditinstitut i henhold til 
artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2013/36/EU10 .

_________________ _________________

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at muliggøre en 
konkurrencedygtig EU-ramme bør 
crowdfundingtjenesteudbydere tillades at 
rejse kapital gennem deres platforme ved 
hjælp af tokens. Initial Coin Offerings 
(ICOs) er nye og innovative 
finansieringsmåder, men kan også 
medføre store markeds-, svindel- og 
cybersikkerhedsrisici for investorer. 
Derfor skal 
crowdfundingtjenesteudbydere, som vil 
tilbyde ICOs på deres platform, overholde 
bestemte yderligere krav i henhold til 
denne forordning. Selv om projektejere 
stadig kan vælge privat placering af et 
ICO eller gøre brug af et prospekt til et 
ICO, dækker denne forordning dem, der 
vælger at bruge en 
crowdfundingtjenesteudbyder som 
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formidler. Derudover bør ICOs, der 
skaffer mere end 8 000 000 EUR, eller 
ICOs, der ikke anvender en centraliseret 
udsteder, ikke være dækket af denne 
forordning. Kun tokens, der 
repræsenterer enten et lån eller et 
værdipapir, og som har en central 
udsteder, der påtager sig ansvaret for 
udstedelsen af tokens, bør være dækket af 
forordningen. 
Crowdfundingtjenesteudbydere, som 
tilbyder ICOs via deres platform, bør 
sikre, at alle nødvendige due diligence-
kontroller er blevet udført i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 161
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at øge 
finansieringsmulighederne for 
europæiske SMV'er og nystartede 
virksomheder og for at muliggøre 
udvikling af et integreret og homogent 
marked for 
crowdfundingtjenesteudbydere i hele EU, 
bør hvert enkelt crowdfundingprojekt 
eller tilbud fra hvert enkelt 
crowdfundingplatform gøres offentligt 
tilgængeligt for alle investorer gennem et 
centraliseret register etableret af ESMA.

Or. en

Ændringsforslag 162
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
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Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Af samme årsag skal 
crowdfundingtjenesteudbydere, som 
anvender Initial Coin Offerings (ICOs) på 
deres platform, være udelukket fra denne 
forordning. For at opnå effektiv 
regulering af denne nye teknologi kunne 
Kommissionen i fremtiden foreslå 
omfattende lovgivning på EU-niveau 
baseret på en grundig konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 163
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Denne forordning søger at fremme 
direkte investering og at undgå at give 
finansielle formidlere, der reguleres af 
anden EU-lovgivning, især EU-
bestemmelser for formueforvaltere, 
mulighed for regelarbitrage. Anvendelsen 
af retlige strukturer, herunder special 
purpose vehicles, som mellemled mellem 
crowdfundingprojektet og investorerne bør 
derfor være underlagt strenge regler og kun 
være tilladt, når det er berettiget.

(17) Denne forordning søger at fremme 
direkte investering og at undgå at give 
finansielle formidlere, der reguleres af 
anden EU-lovgivning, især EU-
bestemmelser for formueforvaltere, 
mulighed for regelarbitrage. Anvendelsen 
af retlige strukturer, herunder special 
purpose vehicles, som mellemled mellem 
crowdfundingprojektet og investorerne bør 
derfor være underlagt strenge regler og kun 
være tilladt for godkendte modparter eller 
valgte professionelle investorer som 
defineret i direktiv 2014/65/EU (MiFID).

Or. en

Ændringsforslag 164
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Alternative 
investeringsinstrumenter såsom Initial 
Coin Offerings har potentiale til 
finansiering af SMV'er, innovative 
nystartede virksomheder og 
vækstvirksomheder og accelererer 
teknologioverførsel og kan være en vigtig 
del af kapitalmarkedsunionen. 
Retssikkerheden ved en lovramme kan 
være afgørende for at øge investor- og 
forbrugerbeskyttelsen og reducere risici 
som følge af asymmetrisk information, 
svigagtig adfærd og ulovlige aktiviteter 
såsom hvidvaskning af penge og 
skatteunddragelse. Kommissionen bør 
derfor i sin vurderingsrapport analysere 
nødvendigheden af en lovramme for ICOs 
eller andre alternative 
investeringsinstrumenter, og denne 
rapport bør, hvis den anses for nyttig, 
ledsages af et lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 165
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Onlineteknologier såsom distributed 
ledger (DLT), også kendt som blockchain, 
bør overvåges af Kommissionen for at 
finde frem til deres potentielle anvendelse 
i crowdfundingprocedurer og -processer.

Or. en

Ændringsforslag 166
Eva Kaili
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Crowdfundingtjenesteudbydere bør 
agere som neutrale formidlere mellem 
kunder på deres crowdfundingplatform. 
For at forhindre interessekonflikter bør der 
fastsættes visse krav med hensyn til 
crowdfundingtjenesteudbydere og ledere 
og medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte udøver kontrol over 
dem. Det bør navnlig forhindres, at 
crowdfundingtjenesteudbydere har
finansielle interesser i 
crowdfundingudbuddene på deres 
crowdfundingplatforme. Endvidere bør 
kapitalejere, der besidder 20 % eller mere 
af kapitalen eller stemmerettighederne, 
ledere og medarbejdere eller enhver 
person, der direkte eller indirekte udøver
kontrol over crowdfundingplatforme, ikke 
optræde som kunder i forbindelse med de 
crowdfundingtjenester, der leveres på den 
pågældende crowdfundingplatform.

(19) Crowdfundingtjenesteudbydere bør 
agere som neutrale formidlere mellem 
kunder på deres crowdfundingplatform. 
For at forhindre interessekonflikter bør der 
fastsættes visse krav med hensyn til 
crowdfundingtjenesteudbydere og ledere 
og medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte udøver kontrol over 
dem. Dog bør 
crowdfundingtjenesteudbydere ikke
forhindres i at have finansielle interesser i 
crowdfundingudbuddene på deres 
crowdfundingplatforme, da dette vil skabe 
økonomiske signaler og incitamenter om 
at ensrette deres interesser med 
investorernes interesser. Endvidere bør 
kapitalejere, der besidder 10 % eller mere 
af kapitalen eller stemmerettighederne, 
ledere og medarbejdere eller enhver 
person, der direkte eller indirekte udøver 
kontrol over crowdfundingplatforme, ikke 
optræde som kunder i forbindelse med de 
crowdfundingtjenester, der leveres på den 
pågældende crowdfundingplatform.

Or. en

Ændringsforslag 167
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Crowdfundingtjenesteudbydere bør 
agere som neutrale formidlere mellem 
kunder på deres crowdfundingplatform. 
For at forhindre interessekonflikter bør der 
fastsættes visse krav med hensyn til 
crowdfundingtjenesteudbydere og ledere 

(19) Crowdfundingtjenesteudbydere bør 
agere som neutrale formidlere mellem 
kunder på deres crowdfundingplatform. 
For at forhindre interessekonflikter bør der 
fastsættes visse krav med hensyn til 
crowdfundingtjenesteudbydere og ledere 
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og medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte udøver kontrol over 
dem. Det bør navnlig forhindres, at 
crowdfundingtjenesteudbydere har 
finansielle interesser i 
crowdfundingudbuddene på deres 
crowdfundingplatforme. Endvidere bør 
kapitalejere, der besidder 20 % eller mere 
af kapitalen eller stemmerettighederne, 
ledere og medarbejdere eller enhver 
person, der direkte eller indirekte udøver 
kontrol over crowdfundingplatforme, ikke 
optræde som kunder i forbindelse med de 
crowdfundingtjenester, der leveres på den 
pågældende crowdfundingplatform.

og medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte udøver kontrol over 
dem. En crowdfundingtjenesteudbyder 
bør ikke kunne deltage finansielt i 
crowdfundingudbuddene på sin 
crowdfundingplatform, medmindre de 
finansielle bidrag, der opnås i de projekter 
eller udbud, som foreslås på denne 
udbyders websted, offentliggøres. 
Endvidere bør kapitalejere, der besidder 
20 % eller mere af kapitalen eller 
stemmerettighederne, ledere og 
medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte udøver kontrol over 
crowdfundingplatforme, ikke optræde som 
kunder i forbindelse med de 
crowdfundingtjenester, der leveres på den 
pågældende crowdfundingplatform.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at gøre det muligt for platforme at investere i de 
projekter, som de tilbyder. Målet er desuden at afstemme platformenes og deres kunders 
interesser. Endelig skal platformene offentliggøre deres årsager for at undlade at investere i 
bestemte projekter for ikke at afstedkomme spørgsmål om uvildighed.

Ændringsforslag 168
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Crowdfundingtjenester kan være udsat 
for risici vedrørende hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme som understreget 
i Kommissionens rapport om vurderingen 
af de risici for hvidvask og finansiering af 
terrorisme, der påvirker det indre marked 
og vedrører grænseoverskridende 
aktiviteter12. Der bør derfor være 
sikkerhedsforanstaltninger ved opfyldelse 
af betingelserne for tilladelse, vurdering af 
ledelsens gode omdømme, levering af 

(24) Crowdfundingtjenester kan være udsat 
for risici vedrørende hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme som understreget 
i Kommissionens rapport om vurderingen 
af de risici for hvidvask og finansiering af 
terrorisme, der påvirker det indre marked 
og vedrører grænseoverskridende 
aktiviteter12. Der bør derfor være 
sikkerhedsforanstaltninger ved opfyldelse 
af betingelserne for tilladelse, vurdering af 
ledelsens gode omdømme, levering af 
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betalingstjenester udelukkende gennem 
enheder, som har tilladelse, og som er 
omfattet af krav vedrørende bekæmpelse af 
hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme. Med henblik på at sikre 
yderligere finansiel stabilitet ved at 
forhindre risici for hvidvaskning af penge 
og finansiering af terrorisme bør 
Kommissionen vurdere nødvendigheden af 
og proportionaliteten ved at pålægge 
crowdfundingtjenesteudbydere 
forpligtelsen til at overholde de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af direktiv
(EU) 2015/849 med hensyn til 
hvidvaskning af penge eller finansiering af 
terrorisme og nødvendigheden af og 
proportionaliteten ved at tilføje af sådanne 
crowdfundingtjenesteudbydere til listen 
over forpligtede enheder for så vidt angår 
direktiv (EU) 2015/849.

betalingstjenester udelukkende gennem 
enheder, som har tilladelse, og som er 
omfattet af krav vedrørende bekæmpelse af 
hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme. Med henblik på at sikre 
yderligere finansiel stabilitet ved at 
forhindre risici for hvidvaskning af penge 
og finansiering af terrorisme, og under 
hensyntagen til maksimumstærsklen for 
midler, der kan indsamles gennem 
crowdfunding i henhold til denne 
forordning, bør Kommissionen vurdere 
nødvendigheden af og proportionaliteten 
ved at pålægge 
crowdfundingtjenesteudbydere 
forpligtelsen til at overholde de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af direktiv
(EU) 2015/849 med hensyn til 
hvidvaskning af penge eller finansiering af 
terrorisme og nødvendigheden af og 
proportionaliteten ved at tilføje af sådanne 
crowdfundingtjenesteudbydere til listen 
over forpligtede enheder for så vidt angår 
direktiv (EU) 2015/849.

_________________ _________________

12 COM(2017) 340 final, Rapport fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om vurderingen af de risici for 
hvidvask og finansiering af terrorisme, der 
påvirker det indre marked og vedrører 
grænseoverskridende aktiviteter.

12 COM(2017) 340 final, Rapport fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om vurderingen af de risici for 
hvidvask og finansiering af terrorisme, der 
påvirker det indre marked og vedrører 
grænseoverskridende aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 169
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Med henblik på bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme samt minimering af risikoen 
for økonomisk kriminalitet og svindel bør 
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Kommissionen undersøge den potentielle 
anvendelse af blockchainteknologier i 
crowdfundingsektoren med henblik på at 
lette verifikation af data og information 
vedrørende crowdfundingprojekter og 
tilbud formidlet på 
crowdfundingplatformen og øge deres 
sporbarhed og sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 170
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at give 
crowdfundingtjenesteudbydere mulighed 
for at udøve grænseoverskridende 
virksomhed uden at blive udsat for 
forskellige regler og dermed at lette 
finansiering af projekter i hele Unionen 
gennem investorer fra forskellige 
medlemsstater bør medlemsstaterne ikke 
kunne pålægge 
crowdfundingtjenesteudbydere, der har 
tilladelse fra ESMA, yderligere krav.

(25) For at give 
crowdfundingtjenesteudbydere mulighed 
for at udøve grænseoverskridende 
virksomhed uden at blive udsat for 
forskellige regler og dermed at lette 
finansiering af projekter i hele Unionen 
gennem investorer fra forskellige 
medlemsstater bør medlemsstaterne ikke 
kunne pålægge 
crowdfundingtjenesteudbydere, der har 
tilladelse i henhold til denne forordning, 
yderligere krav.

Or. en

Ændringsforslag 171
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Med henblik på at give potentielle 
investorer en klar forståelse af arten af og 
risiciene, omkostningerne og gebyrerne 

(29) Med henblik på at give potentielle 
investorer en klar forståelse af arten af og 
risiciene, omkostningerne og gebyrerne 
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ved crowdfundingtjenester bør 
crowdfundingtjenesteudbyderne give deres 
kunder relevante oplysninger.

ved crowdfundingtjenester bør 
crowdfundingtjenesteudbyderne give deres 
kunder klare og opdelte oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 172
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Investeringer i produkter, der 
markedsføres på crowdfundingplatforme, 
kan ikke sammenlignes med traditionelle 
investerings- eller opsparingsprodukter og 
bør ikke markedsføres som sådanne. For at 
sikre, at potentielle investorer forstår 
omfanget af risiko ved 
crowdfundinginvesteringer, bør
crowdfundingtjenesteudbydere imidlertid
foretage en indledende videntest af deres 
potentielle investorer for at fastslå deres 
kendskab til investering. 
Crowdfundingtjenesteudbydere bør 
udtrykkeligt give potentielle investorer 
besked, når crowdfundingtjenesterne anses 
for ikke at være hensigtsmæssige for dem.

(30) Investeringer i produkter, der 
markedsføres på crowdfundingplatforme, 
kan ikke sammenlignes med traditionelle 
investerings- eller opsparingsprodukter og 
bør ikke markedsføres som sådanne. For at 
sikre, at potentielle investorer forstår
omfanget af risiko ved 
crowdfundinginvesteringer, er det 
obligatorisk for
crowdfundingtjenesteudbydere at foretage 
en indledende videntest af deres potentielle 
investorer for at fastslå deres kendskab til 
investering. 
Crowdfundingtjenesteudbydere bør 
udtrykkeligt give potentielle investorer 
besked, når crowdfundingtjenesterne anses 
for ikke at være hensigtsmæssige for dem.

Or. en

Ændringsforslag 173
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Dokumentet med central 
investorinformation bør også tage højde for 
de specifikke kendetegn og risici, der er 

(32) Dokumentet med central 
investorinformation bør også tage højde for 
de specifikke kendetegn og risici, der er 



PE627.793v01-00 26/101 AM\1162839DA.docx

DA

forbundet med nyetablerede virksomheder, 
og fokusere på væsentlige oplysninger om 
projektejerne, investorernes rettigheder og 
gebyrer samt typen af udbudte 
værdipapirer og låneaftaler. Eftersom 
projektejeren er bedst i stand til at give 
sådanne oplysninger, bør dokumentet med 
central investorinformation udarbejdes af 
projektejeren. Eftersom 
crowdfundingtjenesteudbydere har 
ansvaret for at underrette deres potentielle 
investorer, bør 
crowdfundingtjenesteudbyderne imidlertid
søge for, at dokumentet med central 
investorinformation er fyldestgørende.

forbundet med nyetablerede virksomheder, 
og fokusere på væsentlige oplysninger om 
projektejerne, investorernes rettigheder og 
gebyrer samt typen af udbudte 
værdipapirer og låneaftaler.
Sammenlignelighed er afgørende for 
potentielle investorer, og derfor skal visse 
regnskabsnøgletal (i stedet for 
årsregnskab), der beskriver
virksomhedens rentabilitet, 
driftseffektivitet og likviditet, stilles til 
rådighed. Eftersom projektejeren er bedst i 
stand til at give sådanne oplysninger, bør 
dokumentet med central 
investorinformation udarbejdes af 
projektejeren. Eftersom 
crowdfundingtjenesteudbydere har 
ansvaret for at underrette deres potentielle 
investorer, bør 
crowdfundingtjenesteudbyderne imidlertid
sørge for, at dokumentet med central 
investorinformation er fyldestgørende, og 
at de har udvist et minimum af rettidig 
omhu for at sikre, at oplysningerne er 
sandfærdige og neutrale.

Or. en

Ændringsforslag 174
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre retfærdig og ikke-
diskriminerende behandling af investorer 
bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør 
reklame for deres tjenester ved hjælp af 
markedsføringsmateriale, ikke behandle et 
projekt mere gunstigt ved at fremhæve det 
frem for andre projekter, der udbydes på 
deres platform. Åbne eller planlagte 
projekter, bør derfor ikke indgå i en 
crowdfundingplatforms 
markedsføringsmateriale. Dog bør 

(37) For at sikre retfærdig og ikke-
diskriminerende behandling af investorer 
bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør 
reklame for deres tjenester ved hjælp af 
markedsføringsmateriale, ikke behandle et 
projekt mere gunstigt, medmindre valget 
af dette projekt eller udbud sker på et 
objektivt grundlag, navnlig med relation 
til den risikoprofil, som investoren har 
defineret. Dog bør 
crowdfundingtjenesteudbydere kunne 
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crowdfundingtjenesteudbydere kunne 
nævne vellykkede afsluttede udbud, der 
ikke længere kan investeres i gennem 
platformen.

nævne vellykkede afsluttede udbud, der 
ikke længere kan investeres i gennem 
platformen.

Or. fr

Begrundelse

Platformene skal over for deres kunder kunne kommunikere omkring de projekter, som de 
tilbyder. Denne kommunikation skal ske på et objektivt grundlag (dvs. at den skal tage hensyn 
til de krav og ønsker, som investoren har udtrykt i forbindelse med definitionen af sin 
investorprofil)

Ændringsforslag 175
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre retfærdig og ikke-
diskriminerende behandling af investorer 
bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør 
reklame for deres tjenester ved hjælp af 
markedsføringsmateriale, ikke behandle et 
projekt mere gunstigt ved at fremhæve det 
frem for andre projekter, der udbydes på 
deres platform. Åbne eller planlagte 
projekter, bør derfor ikke indgå i en 
crowdfundingplatforms 
markedsføringsmateriale. Dog bør 
crowdfundingtjenesteudbydere kunne 
nævne vellykkede afsluttede udbud, der 
ikke længere kan investeres i gennem 
platformen.

(37) For at sikre retfærdig og ikke-
diskriminerende behandling af investorer
og projektejere bør 
crowdfundingtjenesteudbydere, der gør 
reklame for deres tjenester ved hjælp af 
markedsføringsmateriale, ikke behandle et 
projekt mere gunstigt end andre projekter, 
der udbydes på deres platform. Dog bør 
crowdfundingtjenesteudbydere kunne 
nævne vellykkede afsluttede udbud, der 
ikke længere kan investeres i gennem 
platformen med henblik på at lette 
sammenligneligheden af projektresultater.

Or. en

Ændringsforslag 176
Eva Kaili

Forslag til forordning
Betragtning 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre retfærdig og ikke-
diskriminerende behandling af investorer 
bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør 
reklame for deres tjenester ved hjælp af 
markedsføringsmateriale, ikke behandle et 
projekt mere gunstigt ved at fremhæve det 
frem for andre projekter, der udbydes på 
deres platform. Åbne eller planlagte 
projekter, bør derfor ikke indgå i en 
crowdfundingplatforms 
markedsføringsmateriale. Dog bør 
crowdfundingtjenesteudbydere kunne 
nævne vellykkede afsluttede udbud, der 
ikke længere kan investeres i gennem 
platformen.

(37) For at sikre retfærdig og ikke-
diskriminerende behandling af investorer 
bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør 
reklame for deres tjenester ved hjælp af 
markedsføringsmateriale, ikke behandle et 
projekt mere gunstigt ved at fremhæve det 
frem for andre projekter, der udbydes på 
deres platform. Dog bør 
crowdfundingtjenesteudbydere kunne 
nævne vellykkede afsluttede udbud, der 
ikke længere kan investeres i gennem 
platformen. På samme måde bør 
crowdfundingplatforme også informere 
investorer om deres platforms 
ratingklasser.

Or. en

Ændringsforslag 177
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det er vigtigt, at der sikres effektiv 
overholdelse af kravene for tilladelse og 
levering af crowdfundingtjenester i 
overensstemmelse med denne forordning.
ESMA bør derfor tillægges beføjelser til 
at meddele tilladelse og udøve 
overvågning. For at gøre det muligt for 
ESMA at opfylde sit tilsynsmæssige 
mandat bør ESMA gives bemyndigelse til 
at anmode om oplysninger, gennemføre 
generelle undersøgelser og kontrolbesøg på 
stedet, offentliggøre meddelelser og 
advarsler samt pålægge sanktioner. ESMA 
bør udøve sine overvågnings- og 
sanktionsmæssige beføjelser på en 
forholdsmæssig måde.

(40) Det er vigtigt, at der sikres effektiv 
overholdelse af kravene for tilladelse og 
levering af crowdfundingtjenester i 
overensstemmelse med denne forordning. 
For at gøre det muligt for ESMA at opfylde 
sit tilsynsmæssige mandat bør ESMA gives 
bemyndigelse til at anmode om 
oplysninger, gennemføre generelle 
undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, 
offentliggøre meddelelser og advarsler 
samt pålægge sanktioner. ESMA bør udøve 
sine overvågnings- og sanktionsmæssige
beføjelser på en forholdsmæssig måde.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det er vigtigt, at der sikres effektiv 
overholdelse af kravene for tilladelse og 
levering af crowdfundingtjenester i 
overensstemmelse med denne forordning.
ESMA bør derfor tillægges beføjelser til at 
meddele tilladelse og udøve overvågning.
For at gøre det muligt for ESMA at 
opfylde sit tilsynsmæssige mandat bør 
ESMA gives bemyndigelse til at anmode 
om oplysninger, gennemføre generelle 
undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, 
offentliggøre meddelelser og advarsler 
samt pålægge sanktioner. ESMA bør udøve 
sine overvågnings- og sanktionsmæssige 
beføjelser på en forholdsmæssig måde.

(40) Det er vigtigt, at der sikres effektiv 
overholdelse af kravene for tilladelse og
levering af crowdfundingtjenester i 
overensstemmelse med denne forordning.
Den nationale kompetente myndighed bør 
derfor tillægges beføjelser til at meddele 
tilladelse og udøve overvågning. Den 
nationale kompetente myndighed bør
gives bemyndigelse til at anmode om 
oplysninger, gennemføre generelle 
undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, 
offentliggøre meddelelser og advarsler 
samt pålægge sanktioner. Den nationale 
kompetente myndighed bør udøve sine 
overvågnings- og sanktionsmæssige 
beføjelser på en forholdsmæssig måde.

Or. en

Ændringsforslag 179
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det er vigtigt, at der sikres effektiv 
overholdelse af kravene for tilladelse og 
levering af crowdfundingtjenester i 
overensstemmelse med denne forordning. 
ESMA bør derfor tillægges beføjelser til at 
meddele tilladelse og udøve overvågning. 
For at gøre det muligt for ESMA at opfylde 
sit tilsynsmæssige mandat bør ESMA gives 
bemyndigelse til at anmode om 
oplysninger, gennemføre generelle 
undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, 

(40) Det er vigtigt, at der sikres effektiv 
overholdelse af kravene for tilladelse og 
levering af crowdfundingtjenester i 
overensstemmelse med denne forordning. 
ESMA bør derfor tillægges beføjelser til at 
meddele tilladelse og udøve overvågning. 
For at gøre det muligt for ESMA at opfylde 
sit tilsynsmæssige mandat bør ESMA gives 
bemyndigelse til at anmode om 
oplysninger, gennemføre generelle
undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, 
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offentliggøre meddelelser og advarsler
samt pålægge sanktioner. ESMA bør udøve 
sine overvågnings- og sanktionsmæssige 
beføjelser på en forholdsmæssig måde.

offentliggøre meddelelser og advarsler 
samt pålægge sanktioner. ESMA bør udøve 
sine overvågnings- og sanktionsmæssige 
beføjelser på en forholdsmæssig måde og 
bør arbejde tæt sammen med nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 180
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Ved at tildele ESMA disse beføjelser 
åbnes der mulighed for mere effektiv og 
centralt forvaltet tilladelse og 
overvågning, idet der genereres 
stordriftsfordele. En sådan central 
tilsynsordning er til stor gavn for 
markedsdeltagerne i kraft af større 
gennemsigtighed, bedre 
investorbeskyttelse og højere 
markedseffektivitet. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Ved at tildele ESMA disse beføjelser 
åbnes der mulighed for mere effektiv og 
centralt forvaltet tilladelse og overvågning, 
idet der genereres stordriftsfordele. En 
sådan central tilsynsordning er til stor gavn 
for markedsdeltagerne i kraft af større 
gennemsigtighed, bedre investorbeskyttelse 

(41) Ved at tildele ESMA disse beføjelser
åbnes der mulighed for mere effektiv og 
centralt forvaltet tilladelse og overvågning, 
idet der genereres stordriftsfordele. En 
sådan central tilsynsordning forebygger 
divergens i EU og er til stor gavn for 
markedsdeltagerne i kraft af større 
gennemsigtighed, bedre investorbeskyttelse 
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og højere markedseffektivitet. og højere markedseffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 182
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) ESMA bør opkræve gebyrer hos de 
enheder, den fører direkte tilsyn med, for 
at dække sine omkostninger, herunder 
indirekte omkostninger. Gebyrets størrelse 
bør stå i forhold til størrelsen af en enhed, 
der føres direkte tilsyn med, idet der tages 
hensyn til crowdfundingbranchens tidlige 
udviklingsniveau.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 183
Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) ESMA bør opkræve gebyrer hos de 
enheder, den fører direkte tilsyn med, for at 
dække sine omkostninger, herunder 
indirekte omkostninger. Gebyrets størrelse 
bør stå i forhold til størrelsen af en enhed, 
der føres direkte tilsyn med, idet der tages 
hensyn til crowdfundingbranchens tidlige 
udviklingsniveau.

(42) Den nationale kompetente 
myndighed bør opkræve gebyrer hos de 
enheder, den fører direkte tilsyn med, for at 
dække sine omkostninger, herunder 
indirekte omkostninger. Gebyrets størrelse 
bør stå i forhold til størrelsen af en enhed, 
der føres direkte tilsyn med, idet der tages 
hensyn til crowdfundingbranchens tidlige 
udviklingsniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 184
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) crowdfundingtjenesteudbyderes drift og 
organisation

a) låne- og egenkapitalbaserede
crowdfundingtjenesteudbyderes drift og 
organisation

Or. en

Ændringsforslag 185
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilladelse til og tilsyn med 
crowdfundingtjenesteudbydere

b) tilladelse til og tilsyn med låne- og 
egenkapitalbaserede
crowdfundingtjenesteudbydere

Or. en

Ændringsforslag 186
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemsigtighed og 
markedsføringsmateriale i forbindelse med 
levering af crowdfundingtjenester i 
Unionen.

c) gennemsigtighed og 
markedsføringsmateriale i forbindelse med 
levering af låne- og egenkapitalbaserede
crowdfundingtjenester i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
juridiske personer, der søger tilladelse i 
overensstemmelse med artikel 10, og på 
crowdfundingtjenesteudbydere, der har 
tilladelse i overensstemmelse med nævnte 
artikel, i forbindelse med levering af 
crowdfundingtjenester.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
juridiske personer, der søger tilladelse i 
overensstemmelse med artikel 10, og på 
crowdfundingtjenesteudbydere, der har 
tilladelse i overensstemmelse med nævnte 
artikel, i forbindelse med levering af 
crowdfundingtjenester. Disse juridiske 
personer skal have en effektiv og stabil 
institution i en medlemsstat i Unionen for 
at kunne ansøge om tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 188
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) crowdfundingtjenester, der leveres af 
fysiske eller juridiske personer i 
overensstemmelse med national 
lovgivning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) crowdfundingtjenester, der leveres af 
fysiske eller juridiske personer i 

udgår
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overensstemmelse med national 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 190
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ingen nationale regler for licenskrav 
vedrørende projektejere eller investorer 
skal forhindre dem i at gøre brug af 
crowdfundingtjenester leveret af 
crowdfundingtjenesteudbydere i henhold 
til og som godkendt i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 191
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
1 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
8 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

Or. en

Ændringsforslag 192
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
1 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
8 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

Or. en

Ændringsforslag 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
1 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
8 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at øge den tærskel, hvorfra en platform skal afgive et 
prospekt. Tærsklen på 1 mio. EUR kan være begrænsende i de kommende år.

Ændringsforslag 194
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
1 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
8 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.
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Or. en

Ændringsforslag 195
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
1 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

d) crowdfundingudbud til en værdi af over
8 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, 
som beregnes over et tidsrum på 12 
måneder med hensyn til et bestemt 
crowdfundingprojekt.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) crowdfundingtjenesteudbydere, der 
muliggør tilvejebringelse af kapital på 
deres platforme ved hjælp af Initial Coin 
Offerings (ICOs), som udsteder tokens, 
der ikke har en central udsteder.

Or. en

Ændringsforslag 197
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) crowdfundingtjenesteudbydere, der 
anvender Initial Coin Offerings (ICOs) på 
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deres platforme

Or. en

Ændringsforslag 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaters regler for licenskrav 
vedrørende projektejere eller investorer 
skal ikke forhindre dem i at gøre brug af 
crowdfundingtjenester leveret af 
crowdfundingtjenesteudbydere i henhold 
til og som godkendt i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 199
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "crowdfundingtjeneste": den matchning
af investorers og projektejeres 
erhvervsfinansieringsinteresser, som sker 
ved anvendelse af en 
crowdfundingplatform, og som består af en 
af følgende:

a) "crowdfundingtjeneste": udbydelse af en 
crowdfundingplatform, som muliggør af en 
af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 200
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "crowdfundingtjeneste": den matchning 
af investorers og projektejeres 
erhvervsfinansieringsinteresser, som sker 
ved anvendelse af en 
crowdfundingplatform, og som består af en 
af følgende:

a) "crowdfundingtjeneste": den matchning 
af investorer eller långivere som har til 
hensigt at skaffe kapital til på den ene 
side virksomheder og på den anden side 
firmaer eller projektejere, som sker ved 
anvendelse af en crowdfundingplatform, og 
som består af en af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 201
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidling af ydelse af lån i) crowfundingtjeneste med direkte tilbud:

Or. en

Ændringsforslag 202
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidling af ydelse af lån i) formidling af ydelse af lån, også kaldet 
lånebaseret crowdfunding

Or. en

Ændringsforslag 203
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i – litra a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formidling ved kun at matche 
investoren med 
projektejeren/projektejerne; og

Or. en

Ændringsforslag 204
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formidling ved kun at matche 
projektejeren med 
investoren/investorerne.

Or. en

Ændringsforslag 205
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) placering uden fast forpligtelse, jf. 
afsnit A, nr. 7), i bilag I til direktiv 
2014/65/EU, af værdipapirer, der er 
udstedt af projektejere, og modtagelse og 
formidling af kundeordrer, jf. afsnit A, nr. 
1), i bilag I til direktiv 2014/65, med 
hensyn til de pågældende værdipapirer 

ii) Formidlet crowfundingtjeneste:

Or. en

Ændringsforslag 206
Eva Kaili
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) placering uden fast forpligtelse, jf. afsnit 
A, nr. 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, 
af værdipapirer, der er udstedt af 
projektejere, og modtagelse og formidling 
af kundeordrer, jf. afsnit A, nr. 1), i bilag I 
til direktiv 2014/65, med hensyn til de 
pågældende værdipapirer

ii) placering uden fast forpligtelse, jf. afsnit 
A, nr. 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, 
af værdipapirer, inklusive tokens fra et 
ICO, der er udstedt af virksomheder og
projektejere, og modtagelse og formidling 
af kundeordrer, jf. afsnit A, nr. 1), i bilag I 
til direktiv 2014/65, med hensyn til de 
pågældende værdipapirer

Or. en

Ændringsforslag 207
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) placering uden fast forpligtelse, jf. afsnit 
A, nr. 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, 
af værdipapirer, der er udstedt af 
projektejere, og modtagelse og formidling 
af kundeordrer, jf. afsnit A, nr. 1), i bilag I 
til direktiv 2014/65, med hensyn til de 
pågældende værdipapirer

ii) placering uden fast forpligtelse, jf. afsnit 
A, nr. 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, 
af værdipapirer, der er udstedt af 
projektejere, og modtagelse og formidling 
af kundeordrer, jf. afsnit A, nr. 1), i bilag I 
til direktiv 2014/65, med hensyn til de 
pågældende værdipapirer, også kaldet 
egenkapitalbaseret crowdfunding 

Or. en

Ændringsforslag 208
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formidling ved som minimum at 
matche investoren med 
projektejeren/projektejerne og fastlægge 
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priserne og sammensætningen af udbud 
og/eller

Or. en

Ændringsforslag 209
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formidling ved som minimum at 
matche projektejeren med 
investoren/investorerne og/eller fastlægge 
priserne for udbud.

Or. en

Ændringsforslag 210
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) Som minimum skal følgende 
aktiviteter (blandt andre) overvejes som 
tjenester i henhold til nr. ii:

a) placering uden fast forpligtelse, jf. nr. 7 
i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU, 
af værdipapirer udstedt af projektejere

b) tilbud om investeringsrådgivning, jf. 
nr. 5 i afsnit A i bilag I til direktiv 
2014/65/EU, med hensyn til disse 
værdipapirer og

b) modtagelse og formidling af kunders 
ordrer, jf. nr. 1 i afsnit A i bilag I til 
direktiv 2014/65/EU, med hensyn til disse 
værdipapirer

Or. en



PE627.793v01-00 42/101 AM\1162839DA.docx

DA

Ændringsforslag 211
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) formidling af tilbud fra investorer til 
en enhed, der udsteder tokens via et 
Initial Coin Offering (ICO) med en 
modpart

Or. en

Ændringsforslag 212
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "crowdfundingtjenesteudbyder": en 
juridisk person, der leverer 
crowdfundingtjenester, og som har fået 
tilladelse til dette formål af Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 11

c) "crowdfundingtjenesteudbyder": en 
juridisk person, der leverer låne- og 
egenkapitalbaserede
crowdfundingtjenester, og som har fået 
tilladelse til dette formål af Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 11

Or. en

Ændringsforslag 213
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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da) "Initial Coin Offering eller ICO" er et 
hvilket som helst tilbud til offentligheden 
fra en virksomhed, der udsteder tokens, 
der repræsenterer:

a) et retskrav på ejerskab af den 
udstedende virksomhed svarende til aktier 
i virksomheder (egenkapitaltokens)

a) et retskrav på fremtidig cashflow i den 
udstedende virksomhed svarende til 
obligationer (obligationstokens).

Denne karakteristik kvalificerer tokens 
som "værdipapirer" jf. nr. i) i dette stk.

Or. en

Ændringsforslag 214
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) 'Initial Coin Offering eller ICO' er en 
tokengenererende 
crowdfundingbegivenhed udstedt og solgt 
af en forretningsenhed, der giver køberen 
krav på egenkapitalsejerskab af den 
udstedende virksomhed 
(egenkapitaltoken) eller krav på fremtidig 
cash-flow i virksomheden 
(obligationstoken).

Or. en

Ændringsforslag 215
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) "lån": en aftale, ifølge hvilken et 
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beløb stilles til rådighed af en eller flere 
kunder for en eller flere projektejere 
gennem crowdfundingplatformen, og som 
skal tilbagebetales eller returneres

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "Initial Coin Offering" eller "ICO": 
tilvejebringelse af midler fra 
offentligheden ved hjælp af tokens, som 
sættes til salg af en virksomhed eller en 
person mod papirpenge eller kryptovaluta.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) "token": en hvilken som helst form for 
digitalt omsætningsmiddel, en digital 
regningsenhed og/eller et 
værdiopbevaringsmiddel, der anvendes 
som eller repræsenterer et aktiv

Or. en

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

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – litra l c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lc) "kryptovaluta": en matematisk baseret 
decentraliseret konvertibel virtuel valuta, 
der beskyttes af kryptering, afhænger af 
offentlige og private nøgler til overførsel 
af værdi fra en person til en anden, og 
som kan blive signeret kryptografisk, hver 
gang den overføres

Or. en

Ændringsforslag 219
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 for at 
fastsætte yderligere tekniske elementer af 
definitionerne i stk. 1 med henblik på at 
tage højde for markedsudviklingen, den 
teknologiske udvikling og erfaringen med 
crowdfundingplatformes drift og levering 
af crowdfundingtjenester.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 for at 
fastsætte yderligere tekniske og juridiske
elementer af definitionerne i stk. 1 med 
henblik på at tage højde for 
markedsudviklingen, den teknologiske 
udvikling og erfaringen med 
crowdfundingplatformes drift og levering 
af crowdfundingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 220
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenester må kun leveres 
af juridiske personer, der har et faktisk 
etableret og varigt forretningssted i en 

1. Crowdfundingtjenester må kun leveres 
af juridiske personer, der har et faktisk 
etableret og varigt forretningssted i en 
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medlemsstat i Unionen, og som har 
tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 11.

medlemsstat i Unionen, og som har 
tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 11. Således kan juridiske personer i 
et tredjeland ikke ansøge om tilladelse 
som crowdfundingtjenesteudbydere i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 221
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
betale eller modtage nogen form for 
aflønning, rabat eller naturalieydelse for at 
videresende investorordrer til et bestemt 
crowdfundingudbud udbud på deres 
platform eller til et bestemt 
crowdfundingudbud på en 
tredjepartsplatform. 

(Vedrører ikke den 
danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 222
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår anvendelsen af special 
purpose vehicles til levering af 
crowdfundingtjenester har 
crowdfundingtjenesteudbydere kun ret til 
at overføre et aktiv til en special purpose 
vehicle for at give investorerne mulighed 
for at blive eksponeret mod det

5. Hvad angår anvendelsen af
investeringsredskaber, herunder special 
purpose vehicles til levering af 
crowdfundingtjenester til investorer, der er 
godkendte modparter eller valgte 
professionelle investorer som defineret i 
direktiv 2014/65/EU, har 
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pågældende aktiv ved at erhverve 
værdipapirer. Afgørelsen om at blive 
eksponeret mod det pågældende 
underliggende aktiv kan kun træffes af 
investorerne.

crowdfundingtjenesteudbydere kun ret til 
at overføre et eller flere aktiver til en 
special purpose vehicle for at give 
investorerne mulighed for at blive 
eksponeret mod de pågældende aktiver ved 
at erhverve værdipapirer. Afgørelsen om at 
blive eksponeret mod det pågældende 
underliggende aktiv kan kun træffes af 
investorerne.

Or. en

Ændringsforslag 223
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår anvendelsen af special 
purpose vehicles til levering af 
crowdfundingtjenester har 
crowdfundingtjenesteudbydere kun ret til 
at overføre et aktiv til en special purpose 
vehicle for at give investorerne mulighed 
for at blive eksponeret mod det 
pågældende aktiv ved at erhverve 
værdipapirer. Afgørelsen om at blive 
eksponeret mod det pågældende 
underliggende aktiv kan kun træffes af 
investorerne.

5. Hvad angår anvendelsen af special 
purpose vehicles til levering af 
crowdfundingtjenester for investorer, der 
ikke er godkendte modparter, har 
crowdfundingtjenesteudbydere kun ret til 
at overføre et aktiv til en special purpose 
vehicle for at give investorerne mulighed 
for at blive eksponeret mod det 
pågældende aktiv ved at erhverve 
værdipapirer. Afgørelsen om at blive 
eksponeret mod det pågældende 
underliggende aktiv kan kun træffes af 
investorerne.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
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Tilvejebringelse af Initial Coin Offerings

1. Denne forordning gælder for 
crowdfundingtjenesteudbydere, som har 
tilladelse i overensstemmelse med artikel 
10, der letter ICOs, der falder under 
anvendelsesområdet for denne artikel 4a.

2. Denne forordning gælder kun for ICOs 
for tokens, hvis der er en centraliseret 
udsteder af disse tokens.

3. Denne forordning gælder kun for ICOs 
for tokens, der enten er lån eller 
værdipapirer.

4. Denne forordning gælder kun for 
primær udstedelse eller salg af tokens og 
ikke sekundær handel med sådanne 
tokens.

5. Denne forordning gælder ikke for 
privat placering af tokens.

6. Denne forordning gælder ikke for ICOs 
til en værdi over 8 000 000 EUR pr. 
udstedelse i et ICO.

Or. en

Ændringsforslag 225
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Tilvejebringelse af Initial Coin Offerings

1. Crowdfundingtjenesteudbydere, som 
tilbyder tjenester, jf. nr. iv) i artikel 3, stk. 
1, litra ia), er inden for denne forordnings 
anvendelsesområde med forbehold for, at 
kriterierne i artikel 10 er opfyldt.

2. Denne forordning gælder kun primært 
salg af tokens.

3. Denne forordning gælder ikke privat 
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placering af tokens.

Or. en

Ændringsforslag 226
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Due diligence-krav

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
udføre et minimumsniveau af due 
diligence på projektejere, der foreslår, at 
projektet finansieres på deres 
crowdfundingplatform.

2. Minimumsniveauet af due diligence, jf. 
punkt 1, skal omfatte:

a) at de ikke er straffet for overtrædelser 
af gældende nationale erhvervsretlige 
regler, insolvensregler, lovgivning om 
finansielle tjenesteydelser, hvidvaskning, 
svig eller professionelt ansvar

b) dokumentation for, at projektejeren 
eller virksomheden, der søger finansiering 
gennem crowdfundingplatformen, ikke er 
etableret i jurisdiktioner anført som ikke-
samarbejdsvillige i henhold til den 
relevante EU-politik vedrørende ikke-
samarbejdsvillige jurisdiktioner, eller som 
er fastlagt som højrisikotredjelande i 
henhold til artikel 9, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/849, eller som ikke effektivt 
overholder Unionens eller internationalt 
anerkendte skattestandarder for 
gennemsigtighed og 
informationsudveksling.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere
fastlægger og opretholder effektive og 
gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, 
retfærdig og konsekvent behandling af 
klager fra kunderne.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere har, 
opretholder og beskriver offentligt
effektive og gennemsigtige procedurer for 
øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent 
behandling af klager fra kunderne.

Or. en

Ændringsforslag 228
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere 
fastlægger og opretholder effektive og
gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, 
retfærdig og konsekvent behandling af 
klager fra kunderne.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere 
fastlægger og opretholder effektive, 
gennemsigtige og standardiserede
procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og 
konsekvent behandling af klager fra 
kunderne.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have finansielle interesser i noget 
crowdfundingudbud på deres 
crowdfundingplatforme.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have finansielle interesser i noget 
crowdfundingudbud på deres 
crowdfundingplatforme, medmindre de 
offentliggør disse oplysninger på en



AM\1162839DA.docx 51/101 PE627.793v01-00

DA

passende måde over for potentielle 
investorer og over for investorer, der er 
registreret på platformen.
Crowdfundingtjenesteudbydere fastlægger 
klare og gennemsigtige 
udvælgelsesprocedurer.

Or. fr

Begrundelse

Platformene skal over for deres kunder kunne kommunikere i forbindelse med de projekter, 
som de tilbyder. Denne kommunikation skal ske på et objektivt grundlag. Når investorerne 
har fastlagt deres risikoprofil, kan det være interessant, at platformen f.eks. kan foreslå dem 
projekter, der svarer til det, de søger.

Ændringsforslag 230
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have finansielle interesser i noget 
crowdfundingudbud på deres 
crowdfundingplatforme.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have finansielle interesser i noget 
crowdfundingudbud på deres 
crowdfundingplatforme, undtagen hvis 
den finansielle interesse er designet til på 
et systematisk grundlag på tværs af alle 
tilbud at sikre en ensretning af interesser 
mellem crowdfundingtjenesteudbyderne 
og investorerne eller som et 
indgrebsmiddel for at sikre markedets 
integritet.

Or. en

Ændringsforslag 231
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have finansielle interesser i noget 
crowdfundingudbud på deres 
crowdfundingplatforme.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have finansielle interesser i noget 
crowdfundingudbud på deres 
crowdfundingplatforme, undtagen hvis 
den finansielle interesse vedrører alle 
projekter eller tilbud på en systematisk og 
ikke-diskriminerende måde med henblik 
på at sikre en ensretning af interesser 
blandt investorer.

Or. en

Ændringsforslag 232
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have egne kapitalejere, der besidder 20 % 
eller mere af kapitalen eller 
stemmerettighederne, egne ledere eller 
medarbejdere eller enhver person, der
direkte eller indirekte er knyttet til 
sådanne kapitalejere, ledere eller
medarbejdere gennem kontrol som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), litra b), 
i direktiv 2014/65/EU, som kunder.

2. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have egne kapitalejere, der besidder 20 % 
eller mere af kapitalen eller 
stemmerettighederne, egne ledere eller 
medarbejdere eller enhver person, der
udøver, eller har mulighed for at udøve, 
stor indflydelse på eller kontrol over 
crowdfundingprojekterne og tilbud leveret 
på crowdfundingplatformen, som kunder.

Or. en

Ændringsforslag 233
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have egne kapitalejere, der besidder 20 %
eller mere af kapitalen eller 

2. Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke 
have egne kapitalejere, der besidder 10 %
eller mere af kapitalen eller 
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stemmerettighederne, egne ledere eller 
medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte er knyttet til sådanne 
kapitalejere, ledere eller medarbejdere 
gennem kontrol som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 35), litra b), i direktiv 
2014/65/EU, som kunder.

stemmerettighederne, egne ledere eller 
medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte er knyttet til sådanne 
kapitalejere, ledere eller medarbejdere 
gennem kontrol som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 35), litra b), i direktiv 
2014/65/EU, som kunder.

Or. en

Ændringsforslag 234
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Crowdfundingtjenesteudbydere oplyser 
deres kunder og potentielle kunder om 
interessekonflikternes generelle karakter og 
kilde og de foranstaltninger, der er truffet 
for at mindske disse risici, når de mener, 
at det er nødvendigt for, at de 
foranstaltninger, der er truffet i 
overensstemmelse med de interne regler, 
jf. stk. 3, er effektive. 

5. Crowdfundingtjenesteudbydere oplyser 
deres kunder og potentielle kunder om 
interessekonflikternes generelle karakter og 
kilde og de foranstaltninger, der er truffet 
for at mindske disse risici. 

Or. en

Ændringsforslag 235
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Ensretning af platformens og 
investorernes interesser

1. For at sikre, at platformen ensretter 
sine incitamenter med investorernes, skal 
der opfordres til incitamentsmekanismer.
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2. Crowdfundingplatforme må deltage i 
finansieringen af et projekt. Denne 
deltagelse må ikke overstige 2 % af den 
opsparede kapital for projektet.

3. Der kan gives et success fee 
(overførsel) til 
crowdfundingtjenesteudbyderen, når 
projektet forlader platformen med succes.

4. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
over for ESMA beskrive den politik for 
ensretning af interesser, som de påtænker 
at anvende, inden tilladelsen og anmoder 
om godkendelse heraf.

5. Platforme kan ændre deres politik for 
ensretning af interesser hvert tredje år. 
Alle ændringer skal godkendes af ESMA.

6. Platforme skal udtrykkeligt beskrive 
deres politik for ensretning af interesser 
på et fremtrædende sted på deres 
hjemmeside.

Or. en

Ændringsforslag 236
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Outsourcing af operationelle funktioner 
må ikke medføre, at kvaliteten af 
crowdfundingtjenesteudbydernes interne 
kontrol og ESMA's muligheder for at 
overvåge crowdfundingtjenesteudbydernes 
overholdelse af alle forpligtelser i denne 
forordning forringes.

2. Outsourcing af operationelle funktioner 
må ikke medføre, at kvaliteten af 
crowdfundingtjenesteudbydernes interne 
kontrol og den nationale kompetente 
myndigheds muligheder for at overvåge 
crowdfundingtjenesteudbydernes 
overholdelse af alle forpligtelser i denne 
forordning forringes.

Or. en

Ændringsforslag 237
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Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Outsourcing af operationelle funktioner 
må ikke medføre, at kvaliteten af 
crowdfundingtjenesteudbydernes interne 
kontrol og ESMA's muligheder for at 
overvåge crowdfundingtjenesteudbydernes 
overholdelse af alle forpligtelser i denne 
forordning forringes.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 238
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Crowdfundingtjenesteudbydere eller 
tredjepartsvirksomheder, der handler på 
deres vegne, må ikke besidde kunders 
midler eller levere betalingstjenester, 
medmindre midlerne er beregnet til 
levering af betalingstjenester i forbindelse 
med crowdfundingtjenesterne, og 
crowdfundingtjenesteudbyderen eller den 
tredjepartsvirksomhed, der handler på dens 
vegne, er en betalingstjenesteudbyder som 
defineret i artikel 4, nr. 11), i direktiv (EU) 
2015/2366.

2. Crowdfundingtjenesteudbydere eller 
tredjepartsvirksomheder, der handler på 
deres vegne, må ikke besidde kunders 
midler eller levere betalingstjenester eller 
fungere som depotinstitutioner, 
medmindre midlerne er beregnet til 
levering af betalingstjenester i forbindelse 
med crowdfundingtjenesterne, og 
crowdfundingtjenesteudbyderen eller den 
tredjepartsvirksomhed, der handler på dens 
vegne, er en betalingstjenesteudbyder som 
defineret i artikel 4, nr. 11), i direktiv (EU) 
2015/2366.

Or. en

Ændringsforslag 239
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis crowdfundingtjenesteudbydere 
ikke enten selv eller gennem tredjepart 
leverer betalingstjenester eller tjenester 
vedrørende besiddelse og beskyttelse af 
midler i forbindelse med 
crowdfundingtjenester, skal sådanne 
crowdfundingtjenesteudbydere fastlægge 
og opretholde ordninger, der skal sikre, at 
projektejere kun accepterer finansiering af 
crowdfundingudbud eller betaling ved 
anvendelse af en betalingstjenesteudbyder 
som defineret i artikel 4, nr. 11), i direktiv
(EU) 2015/2366.

4. Hvis crowdfundingtjenesteudbydere 
ikke enten selv eller gennem tredjepart 
leverer betalingstjenester eller tjenester 
vedrørende besiddelse og beskyttelse af 
midler i forbindelse med 
crowdfundingtjenester, skal sådanne 
crowdfundingtjenesteudbydere fastlægge 
og opretholde ordninger, der skal sikre, at 
projektejere kun accepterer finansiering af 
crowdfundingudbud eller betaling ved 
anvendelse af en betalingstjenesteudbyder
eller en betalingsudbyderagent som 
defineret i artikel 4, nr. 11), og artikel 19 i 
direktiv (EU) 2015/2366.

Or. fr

Begrundelse

Platformene skal kunne yde en betalingstjeneste gennem tredjeparter, dvs. ifølge artikel 19 i 
det andet betalingstjenestedirektiv.

Ændringsforslag 240
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En juridisk person, der har til hensigt at
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder.

1. En juridisk person, der har til hensigt at
blive crowdfundingtjenesteudbyder efter 
denne forordning, skal ansøge den 
nationale kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den er etableret, om 
tilladelse til at levere 
crowdfundingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 241
Neena Gill
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En juridisk person, der har til hensigt at
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder.

1. En juridisk person, der har til hensigt at
blive crowdfundingtjenesteudbyder, skal 
ansøge den nationale kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor den er 
etableret, om tilladelse til at levere 
crowdfundingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 242
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En juridisk person, der har til hensigt at 
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder.

1. En juridisk person, der har til hensigt at 
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge
den nationale kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor den er etableret,
om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 243
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En juridisk person, der har til hensigt at 
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge 
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder.

1. En juridisk person, der har til hensigt at 
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge 
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder. ESMA skal 
underrette den nationale kompetente 
myndighed, når den modtager en 
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ansøgning om tilladelse. Den nationale 
kompetente myndighed kan sende et notat 
med eventuelle indsigelser eller 
kommentarer vedrørende ansøgeren til 
ESMA.

Or. en

Ændringsforslag 244
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En juridisk person, der har til hensigt at 
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge 
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder.

1. En juridisk person, der har til hensigt at 
levere crowdfundingtjenester, skal ansøge 
ESMA om tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder. ESMA skal 
underrette den nationale kompetente 
myndighed, når den modtager en 
ansøgning om tilladelse. Den nationale 
kompetente myndighed kan gøre 
indsigelse mod ansøgeren til ESMA.

Or. en

Ændringsforslag 245
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyders ordninger 
for driftsstabilitet

g) en beskrivelse af den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyders ordninger 
for driftsstabilitet, således at man kan 
være sikker på, at investeringer og 
tilbagebetalinger af lån fortsat vil blive 
administreret for investorerne i tilfælde af 
platformens insolvens

Or. en
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Ændringsforslag 246
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) en beskrivelse af den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyders interne 
regler, der skal forhindre, at kapitalejere, 
der besidder 20 % eller mere af kapitalen 
eller stemmerettighederne, dens ledere eller 
medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte er knyttet til dem 
gennem kontrol, indgår i 
crowdfundingtransaktioner, der udbydes af 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder

j) en beskrivelse af den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyders interne 
regler, der skal forhindre, at kapitalejere, 
der besidder 10 % eller mere af kapitalen 
eller stemmerettighederne, dens ledere eller 
medarbejdere eller enhver person, der 
direkte eller indirekte er knyttet til dem 
gennem kontrol, indgår i 
crowdfundingtransaktioner, der udbydes af 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 247
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) en bankopgørelse, der viser rådighed 
over selskabskapital på 60 000 EUR, som 
kræves for at opnå licensen, eller 
alternativt en ansvarsforsikring med en 
forsikringssum på dette beløb

Or. en

Ændringsforslag 248
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra m a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) en ansvarsforsikring.

Or. fr

Begrundelse

Med hensyn til organisationen af leverandører skal forslaget i tilfælde af manglende påkrævet 
minimumskapital forpligte crowdfundingtjenesteudbydere til når som helst at dokumentere 
tilstedeværelsen af en forsikringsaftale, der dækker de økonomiske konsekvenser i tilfælde af 
manglende overholdelse af deres erhvervsmæssige forpligtelser.

Ændringsforslag 249
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle crowdfundingtjenesteudbydere 
skal have en startkapital på 50 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 250
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden for 20 arbejdsdage efter 
modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
ansøgning skal ESMA vurdere, om 
ansøgningen er fuldstændig. Hvis 
ansøgningen ikke er fyldestgørende, 
fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder skal 
fremlægge de manglende oplysninger.

4. Inden for 30 arbejdsdage efter 
modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
ansøgning skal den nationale kompetente 
myndighed vurdere, om ansøgningen er 
fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er 
fyldestgørende, fastsætter den nationale 
kompetente myndighed en frist, inden for 
hvilken den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder skal 
fremlægge de manglende oplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 251
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden for 20 arbejdsdage efter 
modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
ansøgning skal ESMA vurdere, om 
ansøgningen er fuldstændig. Hvis 
ansøgningen ikke er fyldestgørende, 
fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder skal 
fremlægge de manglende oplysninger.

4. Inden for 20 arbejdsdage efter 
modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
ansøgning skal den nationale kompetente 
myndighed i tæt samarbejde med ESMA 
vurdere, om ansøgningen er fuldstændig. 
Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende, 
fastsætter den nationale kompetente 
myndighed en frist, inden for hvilken den 
potentielle crowdfundingtjenesteudbyder 
skal fremlægge de manglende oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 252
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden for 20 arbejdsdage efter 
modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
ansøgning skal ESMA vurdere, om 
ansøgningen er fuldstændig. Hvis 
ansøgningen ikke er fyldestgørende, 
fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder skal 
fremlægge de manglende oplysninger.

4. Inden for 20 arbejdsdage efter 
modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
ansøgning skal den nationale kompetente 
myndighed vurdere, om ansøgningen er 
fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er 
fyldestgørende, fastsætter den nationale 
kompetente myndighed en frist, inden for 
hvilken den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder skal 
fremlægge de manglende oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning er 
fyldestgørende, underretter ESMA straks 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder herom.

5. Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning er 
fyldestgørende, underretter den nationale 
kompetente myndighed straks den 
potentielle crowdfundingtjenesteudbyder 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 254
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning er 
fyldestgørende, underretter ESMA straks 
den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder herom.

5. Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning er 
fyldestgørende, underretter den nationale 
kompetente myndighed straks den 
potentielle crowdfundingtjenesteudbyder 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 255
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA vurderer senest to måneder efter 
modtagelse af en fyldestgørende 
ansøgning, om den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder overholder 
denne forordnings krav og vedtager en 
fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af 

6. Den nationale kompetente myndighed 
vurderer i tæt samarbejde med ESMA 
senest to måneder efter modtagelse af en 
fyldestgørende ansøgning, om den 
potentielle crowdfundingtjenesteudbyder 
overholder denne forordnings krav og 
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tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag 
herpå. ESMA har ret til at afslå at meddele 
tilladelse, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at tro, at 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse 
kan udgøre en trussel for dens effektive, 
sunde og forsigtige ledelse og 
driftsstabilitet og for tilstrækkelig 
hensyntagen til dens kunders interesser og 
markedets integritet.

vedtager en fuldt begrundet afgørelse om 
meddelelse af tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag 
herpå. Den nationale kompetente 
myndighed har ret til at afslå at meddele 
tilladelse, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at tro, at 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse 
kan udgøre en trussel for dens effektive, 
sunde og forsigtige ledelse og 
driftsstabilitet og for tilstrækkelig 
hensyntagen til dens kunders interesser og 
markedets integritet.

Or. en

Ændringsforslag 256
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA vurderer senest to måneder efter 
modtagelse af en fyldestgørende 
ansøgning, om den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder overholder 
denne forordnings krav og vedtager en 
fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af 
tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag 
herpå. ESMA har ret til at afslå at meddele 
tilladelse, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at tro, at 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse 
kan udgøre en trussel for dens effektive, 
sunde og forsigtige ledelse og 
driftsstabilitet og for tilstrækkelig 
hensyntagen til dens kunders interesser og 
markedets integritet.

6. Den nationale kompetente myndighed
vurderer senest tre måneder efter 
modtagelse af en fyldestgørende 
ansøgning, om den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder overholder 
denne forordnings krav og vedtager en 
fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af 
tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag 
herpå. Den nationale kompetente 
myndighed har ret til at afslå at meddele 
tilladelse, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at tro, at 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse 
kan udgøre en trussel for dens effektive, 
sunde og forsigtige ledelse og 
driftsstabilitet og for tilstrækkelig 
hensyntagen til dens kunders interesser og
markedets integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 257
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA vurderer senest to måneder efter 
modtagelse af en fyldestgørende 
ansøgning, om den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder overholder 
denne forordnings krav og vedtager en 
fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af 
tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag 
herpå. ESMA har ret til at afslå at meddele 
tilladelse, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at tro, at 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse 
kan udgøre en trussel for dens effektive, 
sunde og forsigtige ledelse og 
driftsstabilitet og for tilstrækkelig 
hensyntagen til dens kunders interesser og 
markedets integritet.

6. Den nationale kompetente myndighed
vurderer senest to måneder efter 
modtagelse af en fyldestgørende 
ansøgning, om den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder overholder 
denne forordnings krav og vedtager en 
fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af 
tilladelse som 
crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag 
herpå. Den nationale kompetente 
myndighed har ret til at afslå at meddele 
tilladelse, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at tro, at 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse 
kan udgøre en trussel for dens effektive, 
sunde og forsigtige ledelse og 
driftsstabilitet og for tilstrækkelig 
hensyntagen til dens kunders interesser og 
markedets integritet.

Or. en

Ændringsforslag 258
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den nationale kompetente myndighed 
underretter ESMA om sin afgørelse om at 
meddele tilladelse eller give afslag herpå. 
ESMA kan anmode om en vurdering af 
opfyldelsen af kravene for at opnå 
tilladelse samt de grunde, der 
retfærdiggør tilladelsen. Hvis ESMA ikke 
er enig i den nationale kompetente 
myndigheds beslutning, fremfører den 
sine begrundelser og skal forklare og 
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retfærdiggøre enhver betydelig afvigelse 
herfra.

Or. en

Ændringsforslag 259
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA underretter den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder om sin 
afgørelse senest fem arbejdsdage efter at 
have truffet afgørelsen.

7. Den nationale kompetente myndighed
underretter straks den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder om sin 
afgørelse efter at have truffet afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 260
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA underretter den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder om sin 
afgørelse senest fem arbejdsdage efter at 
have truffet afgørelsen.

7. Den nationale kompetente myndighed
underretter den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder om sin 
afgørelse senest to arbejdsdage efter at 
have truffet afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 261
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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7. ESMA underretter den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder om sin 
afgørelse senest fem arbejdsdage efter at 
have truffet afgørelsen.

7. Den nationale kompetente myndighed
underretter den potentielle 
crowdfundingtjenesteudbyder om sin 
afgørelse senest fem arbejdsdage efter at 
have truffet afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 262
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a

Tilladelse til 
crowdfundingtjenesteudbydere i 

tredjelande

1. En crowdfundingtjenesteudbyder 
etableret i et tredjeland kan udbyde 
crowdfundingtjenester i Unionen, når 
følgende betingelser er opfyldt:

a) Kommissionen har, jf. stk. 2 i denne 
artikel, vedtaget en 
gennemførelsesretsakt, der udgør en 
ækvivalensafgørelse med hensyn til 
crowdfundingtjenesteudbyderens 
etableringsland.

b) Crowdfundingtjenesteudbyderen har 
tilladelse til at udbyde 
crowdfundingtjenester i, og er underlagt 
tilsyn i, det pågældende tredjeland. c) 
Samarbejdsaftalen omhandlet i stk. 3 er 
etableret og klar til brug.

Når betingelserne er opfyldt, jf. det første 
afsnit, skal 
crowdfundingtjenesteudbyderen registrere 
sig hos ESMA med sin hensigt om at 
levere tjenester i Unionen.

2. Kommissionen kan vedtage en 
gennemførelsesretsakt, som anerkender, 
at et tredjelands lovgivningsrammer og 
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tilsynspraksis sikrer, at:

a) crowdfundingtjenesteudbydere, som 
har tilladelse i det pågældende tredjeland, 
overholder denne forordning eller 
overholder juridisk bindende krav i det 
pågældende tredjelands nationale 
lovgivning, som svarer til kravene i 
gældende EU-lovgivning

b) de bindende krav er underlagt effektivt 
løbende tilsyn og effektiv håndhævelse i 
det pågældende tredjeland.

En sådan gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
37a, stk. 2.

3. ESMA etablerer samarbejdsaftaler med 
de kompetente myndigheder i tredjelande, 
hvis retlige rammer og tilsynspraksis er 
anerkendt som værende ækvivalente, jf. 
stk. 2.

Disse aftaler skal som minimum 
specificere: a) mekanismen til udveksling 
af information mellem ESMA og de 
pågældende tredjelandes kompetente 
myndigheder, herunder adgang til al 
relevant information vedrørende 
crowdfundingtjenesteudbydere med 
tilladelse i det pågældende tredjeland, som 
ESMA anmoder om

b) mekanismen til øjeblikkelig 
underretning af ESMA, hvis et 
tredjelands kompetente myndighed mener, 
at en crowdfundingtjenesteudbyder, som 
har tilladelse i det pågældende tredjeland, 
og som tredjelandet fører tilsyn med, ikke 
overholder betingelserne for tilladelsen 
eller anden national lovgivning i 
tredjelandet

c) procedurerne for koordinering af 
tilsynsaktiviteter.

4. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til fastlæggelse af minimumsindholdet i 
samarbejdsaftalerne, jf. stk. 3, for at sikre, 
at de kompetente myndigheder og ESMA 
kan udøve alle deres tilsynsbeføjelser i 
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henhold til denne forordning.

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den ... [XX 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato].

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
supplere denne forordning ved at vedtage 
de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 263
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a

Forsikring

1. En crowdfundingtjenesteudbyder skal 
når som helst kunne dokumentere 
tilstedeværelsen af en forsikringsaftale, 
der dækker en 
crowdfundingtjenesteudbyder mod de 
økonomiske konsekvenser i forbindelse 
med vedkommendes erhvervsansvar i 
tilfælde af manglende overholdelse af de 
erhvervsmæssige forpligtelser ifølge 
definitionen i denne forordning.

2. Senest den [indsæt 6 måneder efter 
datoen for ikrafttrædelsen] vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
henhold til artikel 37 for at præcisere 
gennemførelsesbestemmelser for 
forsikringen som omhandlet i stk. 1.

Or. fr
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Begrundelse

Med hensyn til organisationen af leverandører skal forslaget i tilfælde af manglende påkrævet 
minimumskapital forpligte crowdfundingtjenesteudbydere til når som helst at dokumentere 
tilstedeværelsen af en forsikringsaftale, der dækker de økonomiske konsekvenser i tilfælde af 
manglende overholdelse af deres erhvervsmæssige forpligtelser.

Ændringsforslag 264
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 11 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over 
crowdfundingtjenesteudbydere

Centralt register over 
crowdfundingtjenesteudbydere og 
crowdfundingudbud

Or. en

Ændringsforslag 265
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA opretter et register over alle 
udbydere af 
crowdfundingtjenesteudbydere. Registeret 
skal være offentligt tilgængeligt fra 
ESMA's websted og opdateres 
regelmæssigt.

1. ESMA opretter et register over alle 
udbydere af 
crowdfundingtjenesteudbydere, der har 
fået tilladelse af nationale kompetente 
myndigheder efter artikel 10, og, separat, 
over alle crowdfundingtjenesteudbydere i 
tredjelande, som er registreret hos ESMA 
efter artikel 10a. Registeret skal være 
offentligt tilgængeligt fra ESMA's websted 
og opdateres regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 266
Marco Valli
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA opretter et register over alle 
udbydere af 
crowdfundingtjenesteudbydere. Registeret 
skal være offentligt tilgængeligt fra 
ESMA's websted og opdateres 
regelmæssigt.

1. ESMA opretter et centralt register over 
alle udbydere af 
crowdfundingtjenesteudbydere, der har 
fået tilladelse efter artikel 10, med adgang 
til individuelle projekter eller udbud på de 
enkelte crowdfundingplatforme. 
Registeret skal være offentligt tilgængeligt 
fra ESMA's websted og opdateres 
regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 267
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ajourførte oplysninger om individuelle 
crowdfundingprojekter eller -udbud på de 
enkelte crowdfundingplatforme

Or. en

Ændringsforslag 268
Brian Hayes

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere udbyder
deres tjenester under tilsyn af ESMA.

1. En crowdfundingtjenesteudbyder
udbyder sine tjenester under tilsyn af den 
nationale kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor 
crowdfundingtjenesteudbyderen har fået 
tilladelse.
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Or. en

Ændringsforslag 269
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere udbyder 
deres tjenester under tilsyn af ESMA.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere udbyder 
deres tjenester under tilsyn af nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 270
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere nationale kompetente myndigheder, 
som er ansvarlige for at meddele tilladelse 
til og føre tilsyn med 
crowdfundingtjenesteudbyderne.

Or. en

Ændringsforslag 271
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESMA vurderer 
crowdfundingtjenesteudbyderes 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i denne forordning.

3. De nationale kompetente myndigheder
vurderer crowdfundingtjenesteudbyderes 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i denne forordning.
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Or. en

Ændringsforslag 272
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESMA vurderer 
crowdfundingtjenesteudbyderes 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i denne forordning.

3. ESMA vurderer, i samarbejde med de 
nationale kompetente myndigheder,
crowdfundingtjenesteudbyderes 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 273
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Crowdfundingtjenesteudbydere 
underretter uden unødigt ophold ESMA om 
eventuelle væsentlige ændringer i 
betingelserne for tilladelse og leverer på 
anmodning oplysninger, der er nødvendige 
for at vurdere deres overholdelse af denne 
forordning.

4. Crowdfundingtjenesteudbydere 
underretter uden unødigt ophold den 
nationale kompetente myndighed om 
eventuelle væsentlige ændringer i 
betingelserne for tilladelse og leverer på 
anmodning oplysninger, der er nødvendige 
for at vurdere deres overholdelse af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 274
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA skal have beføjelse til at trække 
crowdfundingtjenesteudbyderens tilladelse 
tilbage i en af følgende situationer, hvor 
crowdfundingtjenesteudbyderen:

1. Den nationale kompetente myndighed
skal have beføjelse til at trække 
crowdfundingtjenesteudbyderens tilladelse 
tilbage i en af følgende situationer, hvor 
crowdfundingtjenesteudbyderen:

Or. en

Ændringsforslag 275
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESMA tilbagetrækker tilladelsen som 
crowdfundingtjenesteudbyder, hvis ESMA
mener, at de i stk. 2, litra a) og b), nævnte 
forhold påvirker 
crowdfundingtjenesteudbyderens ledelses 
gode omdømme, eller indikerer svigt i 
ledelsesordninger, interne 
kontrolmekanismer eller de i artikel 5 
nævnte procedurer.

3. Den nationale kompetente myndighed
tilbagetrækker tilladelsen som 
crowdfundingtjenesteudbyder, hvis den 
nationale kompetente myndighed i 
samråd med ESMA konkluderer, at de i 
stk. 2, litra a) og b), nævnte forhold 
påvirker crowdfundingtjenesteudbyderens 
ledelses gode omdømme, eller indikerer 
svigt i ledelsesordninger, interne 
kontrolmekanismer eller de i artikel 5 
nævnte procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 276
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA underretter uden unødigt ophold
den nationale kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor 
crowdfundingtjenesteudbyderen er 
etableret, om sin afgørelse om at 

4. Den nationale kompetente myndighed
underretter uden unødigt ophold ESMA om 
sin afgørelse om at tilbagetrække 
tilladelsen for en 
crowdfundingtjenesteudbyder.
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tilbagetrække tilladelsen for en
crowdfundingtjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 277
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale som omtalt i 
artikel 19, fra 
crowdfundingtjenesteudbydere til kunder 
eller potentielle kunder om udbyderne selv, 
om omkostninger og gebyrer i forbindelse 
med crowdfundingtjenester eller 
investeringer, om 
crowdfundingbetingelser, herunder 
udvælgelseskriterier for 
crowdfundingprojekter, eller om arten af 
og risiciene ved crowdfundingtjenesterne 
skal være tydelige, forståelige, 
fyldestgørende og korrekte.

1. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale som omtalt i 
artikel 19, fra
crowdfundingtjenesteudbydere til kunder 
eller potentielle kunder om udbyderne selv, 
om omkostninger og gebyrer i forbindelse 
med crowdfundingtjenester eller 
investeringer, om 
crowdfundingbetingelser, herunder 
udvælgelseskriterier for 
crowdfundingprojekter, eller om arten af 
og risiciene ved crowdfundingtjenesterne 
skal være fair, tydelige, korrekte og ikke 
vildledende.

Or. en

Ændringsforslag 278
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale som omtalt i 
artikel 19, fra 
crowdfundingtjenesteudbydere til kunder 
eller potentielle kunder om udbyderne selv, 
om omkostninger og gebyrer i forbindelse 
med crowdfundingtjenester eller 

1. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale som omtalt i 
artikel 19, fra 
crowdfundingtjenesteudbydere til kunder 
eller potentielle kunder om udbyderne selv, 
om omkostninger, økonomiske risici og 
gebyrer i forbindelse med 



AM\1162839DA.docx 75/101 PE627.793v01-00

DA

investeringer, om 
crowdfundingbetingelser, herunder 
udvælgelseskriterier for 
crowdfundingprojekter, eller om arten af 
og risiciene ved crowdfundingtjenesterne 
skal være tydelige, forståelige, 
fyldestgørende og korrekte.

crowdfundingtjenester eller investeringer, 
om crowdfundingbetingelser, herunder 
udvælgelseskriterier for 
crowdfundingprojekter, eller om arten af 
og risiciene ved crowdfundingtjenesterne 
skal være tydelige, forståelige, 
fyldestgørende og korrekte.

Or. en

Ændringsforslag 279
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Crowdfundingudbydere skal på 
halvårlig basis offentliggøre 
misligholdelsesraten for 
crowdfundingprojekterne på deres 
crowdfundingplatform for de foregående 
48 måneder eller, hvis platformen er 
under fire år gammel, siden dens 
begyndelse. Misligholdelsesraten skal 
offentliggøres online på et iøjnefaldende 
sted på platformens websted. En 
meddelelse om misligholdelsesraten skal 
sendes til ESMA halvårligt.

Or. en

Ændringsforslag 280
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt efter artikel 37 for at fastsætte 
metoden til beregning af 
misligholdelsesraten for de projekter, der 
har været udbudt på 
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crowdfundingplatformen.

Or. en

Ændringsforslag 281
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne i stk. 1 gives til
potentielle kunder, før kunderne indgår en 
crowdfundingtransaktion.

2. Oplysningerne i stk. 1 skal være 
tilgængelige for potentielle kunder på et 
hensigtsmæssigt tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 282
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

Due diligence-krav

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
gennemføre et minimumsniveau af due 
diligence på projektejere af 
crowdfundingprojekter, der søger at opnå 
finansiering via deres 
crowdfundingplatform.

2. Det minimum af due diligence, der er 
nævnt i stk. 1, skal omfatte alle følgende 
punkter:

a) dokumentation for, at projektejeren har 
et godt omdømme og har relevant viden 
og erfaring til at søge investering på en 
crowdfundingplatform

b) dokumentation for, at projektejeren 
ikke er tidligere straffet, hvad angår 
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overtrædelser af gældende nationale 
erhvervsretlige regler, 
insolvenslovgivning, lovgivning om 
finansielle tjenesteydelser, lovgivning om 
hvidvask af penge, svig eller professionelt 
ansvar.

3. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
offentliggøre alle udførte due diligence-
undersøgelser af crowdfundingprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 283
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

Offentliggørelse af misligholdelsesrater

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
hver sjette måned offentliggøre 
misligholdelsesraten for de 
crowdfundingprojekter, der er blevet 
udbudt på deres platforme i de foregående 
12 måneder. Misligholdelsesraten skal 
offentliggøres på en klar og tydelig måde 
på crowdfundingplatformens websted.

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
37 for at fastsætte metoden til beregning 
af projekternes misligholdelsesrate.

Or. en

Ændringsforslag 284
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 14 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14b

Offentliggørelse af misligholdelsesrater

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
hvert kvartal offentliggøre 
misligholdelsesraten for de 
crowdfundingprojekter, der har været 
registreret på crowdfundingplatformen i 
de foregående 36 måneder eller siden 
dens idriftsættelse, hvis platformen er 
under tre år gammel.

2. Misligholdelsesraten for de 
crowdfundingprojekter, der har været 
registreret på crowdfundingplatformen, 
skal offentliggøres på et iøjnefaldende 
sted på crowdfundingplatformens 
websted.

3. Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt efter artikel 37 for at fastsætte 
metoden til beregning af 
misligholdelsesraten for de projekter, der 
har været udbudt på 
crowdfundingplatformen.

Or. en

Ændringsforslag 285
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden crowdfundingtjenesteudbydere
giver potentielle investorer fuld adgang til 
deres crowdfundingudbud, skal de
vurdere, hvilke af de udbudte 
crowdfundingtjenester der er 
hensigtsmæssige for de potentielle 
investorer.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
vurdere, hvilke af de udbudte 
crowdfundingtjenester der er 
hensigtsmæssige for de potentielle 
investorer.

Or. en
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Ændringsforslag 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden crowdfundingtjenesteudbydere 
giver potentielle investorer fuld adgang til 
deres crowdfundingudbud, skal de vurdere, 
hvilke af de udbudte crowdfundingtjenester 
der er hensigtsmæssige for de potentielle 
investorer.

1. Inden crowdfundingtjenesteudbydere 
giver potentielle investorer fuld adgang til 
deres crowdfundingudbud og mulighed for 
at investere i dem, skal de vurdere, hvilke 
af de udbudte crowdfundingtjenester der er 
hensigtsmæssige for de potentielle 
investorer.

Or. fr

Begrundelse

Hvis den potentielle investor ikke fremlægger tilstrækkelige oplysninger til at fuldføre testen 
af gennemsigtighed og viden, bør investoren ikke få tilladelse til at investere i et 
crowdfundingudbud.

Ændringsforslag 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Adgangen til detaljerne om 
crowdfundingudbud er forbeholdt 
potentielle investorer, der har fremlagt 
deres personoplysninger, læst om de risici, 
der er forbundet med crowdfunding, og 
som udtrykkeligt har accepteret disse.

Or. fr

Begrundelse

En potentiel investor skal, før vedkommende kan få adgang til udbud på 
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crowdfundingplatformen, have accepteret de risici, der er forbundet med crowdfunding, 
såsom tab af investeringen og de modtagne værdipapirers illikviditet.

Ændringsforslag 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på vurderingen i medfør af 
stk. 1, skal crowdfundingtjenesteudbydere 
anmode om oplysninger om den potentielle 
investors grundlæggende viden og 
forståelse af risikoen ved investering 
generelt og ved de investeringstyper, der 
tilbydes på crowdfundingplatformen, 
herunder oplysninger om:

2. Med henblik på vurderingen i medfør af 
stk. 1a, skal crowdfundingtjenesteudbydere 
anmode om oplysninger om den potentielle 
investors viden, erfaring, investeringsmål, 
finansielle situation og forståelse af 
risikoen ved investering generelt og ved de 
investeringstyper, der tilbydes på 
crowdfundingplatformen, herunder 
oplysninger om:

Or. fr

Begrundelse

Tilsvarende skal testen af gennemsigtighed og viden ved de potentielle investorers adgang 
styrkes for bedre at kunne garantere investorens informerede samtykke med hensyn til de 
forbundne risici. Testens omfang bør ikke udelukkende dække den potentielle investors viden 
og erfaring, men også vedkommendes finansielle situation og investeringsmål.

Ændringsforslag 289
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuel relevant viden eller
erhvervsmæssig erfaring i forhold til 
crowdfundinginvesteringer.

b) eventuel relevant viden og
erhvervsmæssig erfaring i forhold til 
crowdfundinginvesteringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 290
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis potentielle investorer ikke leverer 
de i stk. 1 krævede oplysninger, eller hvis
crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de 
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, skal crowdfundingtjenesteudbyderen 
oplyse de pågældende potentielle 
investorer om, at de tjenester, der udbydes 
på deres platforme, kan være 
uhensigtsmæssige for dem og give dem en 
risikoadvarsel. Denne oplysning eller 
risikoadvarsel må ikke forhindre 
potentielle investorer i at investere i 
crowdfundingprojektet.

4. Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de 
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, eller at tjenesterne ikke er 
hensigtsmæssige for dem, skal 
crowdfundingtjenesteudbyderen oplyse de 
pågældende potentielle investorer om, at de 
tjenester, der udbydes på deres platforme, 
kan være uhensigtsmæssige for dem og 
give dem en risikoadvarsel. Denne 
oplysning eller risikoadvarsel må ikke 
forhindre potentielle investorer i at 
investere i crowdfundingprojektet. Denne 
advarsel skal klart angive risikoen for tab 
af det samlede investerede beløb. 

Or. en

Ændringsforslag 291
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis potentielle investorer ikke leverer 
de i stk. 1 krævede oplysninger, eller hvis
crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, skal crowdfundingtjenesteudbyderen 
oplyse de pågældende potentielle 
investorer om, at de tjenester, der udbydes 
på deres platforme, kan være 
uhensigtsmæssige for dem og give dem en 
risikoadvarsel. Denne oplysning eller 

4. Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at
crowdfundingtjenestens udbud ikke er 
egnet til den potentielle investor, skal 
crowdfundingtjenesteudbyderen oplyse de 
pågældende potentielle investorer om, at de 
tjenester, der udbydes på deres platforme, 
kan være uhensigtsmæssige for dem og 
give dem en risikoadvarsel. Denne 
oplysning eller risikoadvarsel må ikke 
forhindre potentielle investorer i at 
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risikoadvarsel må ikke forhindre 
potentielle investorer i at investere i 
crowdfundingprojektet.

investere i crowdfundingprojektet.

Or. fr

Begrundelse

De potentielle investorer skal forpligtes til at bestå videntesten, før de investerer i udbuddene 
om crowdfunding. Uanset om testen er negativ eller positiv, kan investoren under alle 
omstændigheder efter at være blevet informeret om tekstens resultat af platformen investere i 
projektet. Under alle omstændigheder synes det ufravigeligt, at investoren færdiggør 
videnteksten.

Ændringsforslag 292
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis potentielle investorer ikke leverer 
de i stk. 1 krævede oplysninger, eller hvis 
crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de 
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, skal crowdfundingtjenesteudbyderen 
oplyse de pågældende potentielle 
investorer om, at de tjenester, der udbydes 
på deres platforme, kan være
uhensigtsmæssige for dem og give dem en 
risikoadvarsel. Denne oplysning eller 
risikoadvarsel må ikke forhindre 
potentielle investorer i at investere i 
crowdfundingprojektet.

4. Hvis potentielle investorer ikke leverer 
de i stk. 1 krævede oplysninger, eller hvis 
crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de 
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, skal crowdfundingtjenesteudbyderen 
oplyse de pågældende potentielle 
investorer om, at de tjenester, der udbydes 
på deres platforme, er uhensigtsmæssige 
for dem og udtrykkeligt forhindre dem i at 
investere i crowdfundingprojektet.

Or. en

Ændringsforslag 293
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis potentielle investorer ikke leverer 
de i stk. 1 krævede oplysninger, eller hvis 
crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de 
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, skal crowdfundingtjenesteudbyderen 
oplyse de pågældende potentielle 
investorer om, at de tjenester, der udbydes 
på deres platforme, kan være
uhensigtsmæssige for dem og give dem en 
risikoadvarsel. Denne oplysning eller 
risikoadvarsel må ikke forhindre 
potentielle investorer i at investere i 
crowdfundingprojektet.

4. Hvis potentielle investorer ikke leverer 
de i stk. 1 krævede oplysninger, eller hvis 
crowdfundingtjenesteudbyderen på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget i henhold til stk. 1, mener, at de 
potentielle investorer har utilstrækkelig 
viden, skal crowdfundingtjenesteudbyderen 
oplyse de pågældende potentielle 
investorer om, at de tjenester, der udbydes 
på deres platforme, er uhensigtsmæssige 
for dem og forhindre dem i at investere i 
crowdfundingprojektet.

Or. en

Ændringsforslag 294
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Crowdfundingtjenesteudbydere skal til 
enhver tid tilbyde investorer og potentielle 
investorer muligheden for at simulere deres 
evne til at bære tab, beregnet som 10 % af 
deres nettoværdi, på grundlag af følgende 
oplysninger:

5. Crowdfundingtjenesteudbydere skal til 
enhver tid tilbyde investorer og potentielle 
investorer muligheden for at simulere deres 
evne til at bære tab, beregnet som 3 % af 
deres nettoværdi, på grundlag af følgende 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 295
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Uanset resultaterne af simuleringen må 
investorer og potentielle investorer ikke
forhindres i at investere i 
crowdfundingprojektet.

Potentielle investorer skal forhindres i at 
investere i crowdfundingprojektet, hvis 
resultaterne af simuleringen viser, at den 
potentielle investor ikke har tilstrækkelige 
økonomiske midler til at kunne bære tab.

Or. en

Ændringsforslag 296
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset resultaterne af simuleringen må
investorer og potentielle investorer ikke
forhindres i at investere i 
crowdfundingprojektet.

Investorer og potentielle investorer skal
forhindres i at investere i 
crowdfundingprojektet, hvis resultaterne 
af simuleringen viser, at den potentielle 
investor ikke har tilstrækkelige 
økonomiske midler til at kunne bære tab.
Under alle omstændigheder skal 
investorerne forhindres i at investere mere 
end 3 000 EUR pr. crowdfundingudbud.

Or. en

Ændringsforslag 297
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset resultaterne af simuleringen må
investorer og potentielle investorer ikke 
forhindres i at investere i 
crowdfundingprojektet.

På grundlag af resultaterne af 
simuleringen kan 
crowdfundingtjenesteudbydere forhindre
investorer og potentielle investorer i at 
investere i crowdfundingprojektet.
Investorerne er dog ansvarlige for hele 
risikoen ved at foretage en investering.

Or. en
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Ændringsforslag 298
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investorer må ikke investere mere end 
4 000 EUR pr. crowdfundingprojekt og 
12 000 EUR pr. år. pr. 
crowdfundingplatform.

Or. en

Ændringsforslag 299
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
37 for at præcisere de ordninger, der er 
nødvendige for at:

6. Kommissionen skal inden seks måneder 
efter ikrafttrædelsen af denne forordning
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 for at 
præcisere de ordninger, der er nødvendige 
for at:

Or. fr

Ændringsforslag 300
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
forsyne potentielle investorer med et 
dokument med central investorinformation, 
som udfærdiges af projektejeren for hvert 

1. Et dokument med central 
investorinformation, som udfærdiges af 
projektejeren for hvert 
crowdfundingudbud. Dokumentet med 
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crowdfundingudbud. Dokumentet med 
central investorinformation udfærdiges på 
mindst ét af den pågældende medlemsstats 
officielle sprog eller på et sprog, som er 
almindeligt i internationale finanskredse.

central investorinformation udfærdiges på 
mindst ét af den pågældende medlemsstats 
officielle sprog eller på engelsk.

Or. en

Ændringsforslag 301
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
forsyne potentielle investorer med et 
dokument med central investorinformation, 
som udfærdiges af projektejeren for hvert 
crowdfundingudbud. Dokumentet med 
central investorinformation udfærdiges på 
mindst ét af den pågældende medlemsstats 
officielle sprog eller på et sprog, som er 
almindeligt i internationale finanskredse.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
forsyne potentielle investorer med et 
dokument med central investorinformation, 
som udfærdiges af projektejeren for hvert 
crowdfundingudbud. Dokumentet med 
central investorinformation udfærdiges på 
mindst ét af den pågældende medlemsstats 
officielle sprog og på engelsk.

Or. en

Ændringsforslag 302
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
forsyne potentielle investorer med et 
dokument med central investorinformation, 
som udfærdiges af projektejeren for hvert 
crowdfundingudbud. Dokumentet med 
central investorinformation udfærdiges på 
mindst ét af den pågældende medlemsstats 
officielle sprog eller på et sprog, som er 
almindeligt i internationale finanskredse.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
forsyne potentielle investorer med et 
dokument med central investorinformation, 
som udfærdiges af projektejeren for hvert 
crowdfundingudbud. Dokumentet med 
central investorinformation udfærdiges på 
mindst ét af den pågældende medlemsstats 
officielle sprog eller på et fælles sprog, 
som anvendes i internationale 
finanskredse.
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Or. fr

Ændringsforslag 303
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Crowdfundingtjenesteudbydere, som 
tilbyder tjenester som nævnt i nr. i) i 
artikel 3, stk. 1, litra a), i denne 
forordning, skal forsyne potentielle 
investorer med følgende:

Or. en

Ændringsforslag 304
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c
.
.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette er ikke et opsparingsprodukt, og De 
bør ikke investere mere end 10 % af Deres 
nettoformue i crowdfundingprojekter.

Dette er ikke et opsparingsprodukt, og vi 
råder Dem til ikke investere mere end 
10 % af Deres nettoformue i 
crowdfundingprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 305
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c
.
.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette er ikke et opsparingsprodukt, og De 
bør ikke investere mere end 10 % af Deres 
nettoformue i crowdfundingprojekter.

Dette er ikke et opsparingsprodukt, og De 
bør ikke investere mere end 3 % af Deres 
nettoformue i crowdfundingprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 306
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c
.
.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vil muligvis ikke kunne sælge 
investeringsinstrumenterne, når De ønsker 
det.

De vil muligvis ikke kunne sælge 
investeringsinstrumenterne, når De ønsker 
det. Hvis De kan sælge, vil De måske lide 
tab i forbindelse dermed.

Or. en

Ændringsforslag 307
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kravet i stk. 2, litra a), gælder ikke 
crowdfundingtjenesteudbydere, der 
udbyder tjenester som omhandlet i nr. ii) i 
denne forordnings artikel 3, stk. 1, litra 
a). Sådanne udbydere skal i stedet 
udarbejde et dokument med central 
investorinformation om platformen med 
udførlig information om platformen, dens 
systemer og kontrolforanstaltninger til 
risikostyring og økonomisk modellering 
for crowdfundingudbuddet samt dens 
tidligere resultater.
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Or. en

Ændringsforslag 308
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at sikre enkelhed og 
sammenlignelighed er virksomheder, når 
de har regnskaber til rådighed, forpligtet 
til at opgive regnskabsmæssige nøgletal 
for rentabilitet, effektivitet og likviditet, 
som er beregnet efter markedsanerkendte 
metoder. Platformene skal oplyse 
investorer og potentielle investorer om 
disse nøgletal i et format, der gør det let at 
sammenligne virksomhederne. 
Platformene skal tilkendegive med en 
meddelelse online, at de har kontrolleret 
beregningen af nøgletallene. Nøgletallene 
skal ajourføres hvert halve år, og 
platformene skal sørge for at levere 
simplificerede tidsseriediagrammer, der 
viser virksomhedens økonomiske 
dynamik. Platformen kan opgive en 
vejledende, ikke markedsbindende 
vurdering af værdien af den virksomhed, 
der ønsker eller har modtaget 
finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 309
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
etablere og anvende passende procedurer, 
som gør det muligt at kontrollere, at 

5. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
etablere og anvende passende procedurer, 
som gør det muligt at kontrollere, at 
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oplysningerne i dokumentet med central 
investorinformation er fyldestgørende og 
tydelige.

oplysningerne i dokumentet med central 
investorinformation er fyldestgørende, 
korrekte og tydelige.

Or. en

Ændringsforslag 310
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
etablere og anvende passende procedurer, 
som gør det muligt at kontrollere, at 
oplysningerne i dokumentet med central
investorinformation er fyldestgørende og 
tydelige.

5. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
etablere og anvende passende procedurer, 
som gør det muligt at kontrollere, at 
oplysningerne i dokumentet med central 
investorinformation er fyldestgørende, 
korrekte og tydelige.

Or. en

Ændringsforslag 311
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når en crowdfundingtjenesteudbyder 
afdækker en væsentlig udeladelse, en 
væsentlig fejl eller en væsentlig 
unøjagtighed i dokumentet med central 
investorinformation, skal projektejeren 
supplere eller ændre den pågældende 
oplysning. Hvis dette ikke er muligt, må 
crowdfundingtjenesteudbyderen ikke 
gennemføre crowdfundingudbuddet og skal 
annullere et eksisterende udbud, indtil 
dokumentet med central 
investorinformation opfylder kravene i 
denne artikel.

6. Når en crowdfundingtjenesteudbyder 
afdækker en væsentlig udeladelse, en 
væsentlig fejl eller en væsentlig 
unøjagtighed i dokumentet med central 
investorinformation, skal projektejeren 
supplere eller ændre den pågældende 
oplysning. Hvis dette ikke gøres, må 
crowdfundingtjenesteudbyderen ikke 
gennemføre crowdfundingudbuddet og skal 
annullere et eksisterende udbud, indtil 
dokumentet med central 
investorinformation opfylder kravene i 
denne artikel.
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Or. en

Ændringsforslag 312
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af udkast til 
standarderne kan ESMA skelne mellem 
tjenesterne omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
litra a), nr. i), og artikel 3, stk. 1, litra a), 
nr. ii).

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [XXX].

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 313
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere, som gør 
det muligt for deres investorer at etablere 
direkte kontakt med hinanden for at købe 
og sælge låneaftaler eller værdipapirer, 
som oprindeligt modtog crowdfunding på 
deres platform, skal oplyse deres kunder 
om, at de ikke driver et handelssystem, og 
at en sådan købs- eller salgsaktivitet på 
deres platform sker efter kundens eget skøn 
og på kundens ansvar.

1. Investeringsbaserede
crowdfundingtjenesteudbydere, som gør 
det muligt for deres investorer at etablere 
direkte kontakt med hinanden for at købe 
og sælge værdipapirer eller tokens, som 
oprindeligt modtog crowdfunding på deres 
platform, skal oplyse deres kunder om, at 
de ikke driver et handelssystem, og at en 
sådan købs- eller salgsaktivitet på deres 
platform sker efter kundens eget skøn og 
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på kundens ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 314
Eva Kaili

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Lånebaserede 
crowdfundingtjenesteudbydere kan gøre 
det lettere for deres investorer at sælge og 
købe låneaftaler på grundlag af bindende 
og faste regler, forudsat at de er ikke-
diskriminerende og gennemsigtigt 
kommunikeret. Kommissionen kan 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 i denne 
forordning for at præcisere kravene.

Or. en

Ændringsforslag 315
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Crowdfundingtjenesteudbydere, som
foreslår en referencepris for den købs- og 
salgsaktivitet, der er omhandlet i stk. 1, 
skal oplyse deres kunder om, at den 
foreslåede referencepris er ikkebindende 
og skal underbygge referenceprisen.

2. Crowdfundingtjenesteudbydere, som
angiver en referencepris for den købs- og 
salgsaktivitet, der er omhandlet i stk. 1, 
skal oplyse deres kunder om, hvorvidt 
referenceprisen er bindende eller ej, og 
underbygger den baggrund, som 
referenceprisen er beregnet ud fra.

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt for en udbyder af crowdfundingtjenester at kunne gennemføre konsolidering af 
priserne (det vil sige, at værdipapirer eller lån kun kan forhandles til referenceprisen).

Ændringsforslag 316
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a

Offentligt register over projektejere

Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
oprette et register over de projektejere, der 
er registreret på deres platform. Registeret 
skal være offentligt tilgængeligt på deres 
websted og opdateres løbende. Registeret 
skal angive projektejerens navn, 
fødselsmåned og -år, bopælsland og 
nationalitet samt det endelige beløb 
finansiering indsamlet pr. projekt, i 
overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne.

Or. en

Ændringsforslag 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
sikre, at alt markedsføringsmateriale til 
investorer er tydeligt identificerbart.

1. Crowdfundingtjenesteudbydere skal 
sikre, at alt deres markedsføringsmateriale 
til investorer er tydeligt identificerbart.

Or. en
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Ændringsforslag 318
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Intet markedsføringsmateriale må 
omfatte markedsføring af individuelt 
planlagte eller verserende 
crowdfundingprojekter eller udbud. I 
markedsføringsmateriale må det kun 
angives, hvor og på hvilket sprog 
kunderne kan få oplysninger om 
individuelle projekter eller udbud.

udgår

Or. en

Begrundelse

Når blot markedsføringsmaterialet er gennemsigtigt og ikke vildledende, er dette en 
unødvendig begrænsning af udviklingen af markedsføringsstrategier og evnen til at tiltrække 
investorer.

Ændringsforslag 319
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Intet markedsføringsmateriale må
omfatte markedsføring af individuelt 
planlagte eller verserende 
crowdfundingprojekter eller udbud. I 
markedsføringsmateriale må det kun 
angives, hvor og på hvilket sprog 
kunderne kan få oplysninger om 
individuelle projekter eller udbud.

2. Crowdfundingtjenesteudbydere kan 
adressere markedsføringsmateriale til 
investorer, der er tilmeldt platformen for 
crowdfunding. Dette 
markedsføringsmateriale skal udarbejdes 
på en objektiv måde, idet det overholder 
bestemte kriterier, og det må ikke være 
rettet uforholdsmæssigt mod individuelt 
planlagte eller verserende 
crowdfundingprojekter eller udbud.

Or. fr
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Begrundelse

Iværksættelsen af projekter skal udformes, så enhver form for diskrimination undgås. Hvis 
kommunikationen foregår på et objektivt grundlag, bør den dog godkendes.

Ændringsforslag 320
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Intet markedsføringsmateriale må
omfatte markedsføring af individuelt 
planlagte eller verserende 
crowdfundingprojekter eller udbud. I 
markedsføringsmateriale må det kun 
angives, hvor og på hvilket sprog 
kunderne kan få oplysninger om 
individuelle projekter eller udbud.

2. Intet af 
crowdfundingtjenesteudbydernes
markedsføringsmateriale må være 
uforholdsmæssigt rettet mod individuelt 
planlagte eller verserende 
crowdfundingprojekter eller udbud.

Or. en

Ændringsforslag 321
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Crowdfundingtjenesteudbydere skal i 
forbindelse med deres 
markedsføringsmateriale bruge et eller 
flere af de officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor 
crowdfundingtjenesteudbyderen er aktiv
eller et sprog, der er almindeligt i 
internationale finanskredse.

3. Crowdfundingtjenesteudbydere skal i 
forbindelse med deres 
markedsføringsmateriale bruge et eller 
flere af de officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor 
crowdfundingtjenesteudbyderen er aktiv, 
samt engelsk.

Or. en

Ændringsforslag 322
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Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De nationale kompetente myndigheder 
må ikke kræve forudgående underretning 
om og godkendelse af 
markedsføringsmateriale.

4. De nationale kompetente myndigheder
og ESMA må ikke kræve forudgående 
underretning om og godkendelse af 
markedsføringsmateriale.

Or. en

Ændringsforslag 323
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA kan over for de nationale 
kompetente myndigheder udstede 
retningslinjer eller anbefalinger, som 
præciserer bedste praksis vedrørende 
markedsføringsmateriale og kontrollerer 
crowdfundingtjenesteudbyderes 
markedsføringsmateriale.

6. ESMA skal over for de nationale 
kompetente myndigheder udstede 
retningslinjer eller anbefalinger, som 
præciserer bedste praksis vedrørende 
markedsføringsmateriale og kontrollerer 
crowdfundingtjenesteudbyderes 
markedsføringsmateriale.

Or. en

Ændringsforslag 324
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tavshedspligten som omhandlet i artikel 
76 i direktiv 2014/65/EU gælder for ESMA 
og for alle personer, der arbejder eller har 
arbejdet for ESMA, og for enhver anden 
person, som ESMA har delegeret opgaver 
til, herunder revisorer og sagkyndige, med 

Tavshedspligten som omhandlet i artikel 
76 i direktiv 2014/65/EU gælder for 
ESMA, for nationale kompetente 
myndigheder og for alle personer, der 
arbejder eller har arbejdet for ESMA eller 
nationale kompetente myndigheder, og for 
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hvem ESMA har indgået kontrakt. enhver anden person, som ESMA har 
delegeret opgaver til, herunder revisorer og 
sagkyndige, med hvem ESMA har indgået 
kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 325
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rapporten skal indeholde en vurdering 
af følgende:

2. Rapporten skal offentliggøres og skal
indeholde en vurdering af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 326
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvordan markedet for 
crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen 
fungerer, herunder markedsudvikling og
tendenser, vurderet ud fra de 
tilsynserfaringer, som ESMA har høstet, 
antallet af crowdfundingtjenesteudbydere 
til hvem ESMA har meddelt tilladelse og
deres markedsandele og navnlig 
undersøgelser af, hvorvidt der er behov for 
justeringer af definitionerne i denne 
forordning, og om den række af tjenester, 
der er omfattet af denne forordning, stadig 
er hensigtsmæssig

a) hvordan markedet for 
crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen 
fungerer, herunder markedsudvikling og
tendenser, vurderet ud fra de nationale 
kompetente myndigheders
tilsynserfaringer og -praksis og navnlig 
undersøgelser af, hvorvidt der er behov for 
justeringer af definitionerne i denne 
forordning, og om den række af tjenester, 
der er omfattet af denne forordning, stadig 
er hensigtsmæssig

Or. en
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Ændringsforslag 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvordan markedet for 
crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen 
fungerer, herunder markedsudvikling og
tendenser, vurderet ud fra de 
tilsynserfaringer, som ESMA har høstet, 
antallet af crowdfundingtjenesteudbydere 
til hvem ESMA har meddelt tilladelse og 
deres markedsandele og navnlig 
undersøgelser af, hvorvidt der er behov for 
justeringer af definitionerne i denne 
forordning, og om den række af tjenester, 
der er omfattet af denne forordning, stadig 
er hensigtsmæssig

a) hvordan markedet for 
crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen 
fungerer, herunder markedsudvikling og
tendenser, vurderet ud fra de 
tilsynserfaringer, som ESMA har høstet, 
antallet af crowdfundingtjenesteudbydere 
til hvem ESMA har meddelt tilladelse og 
deres markedsandele og navnlig 
undersøgelser af, hvorvidt der er behov for 
justeringer af definitionerne og tærsklerne
i denne forordning, og om den række af 
tjenester, der er omfattet af denne 
forordning, stadig er hensigtsmæssig

Or. en

Ændringsforslag 328
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) muligheden for at skabe incitamenter 
til finansiering af bæredygtige projekter 
med positive sociale og miljømæssige 
afkast samt af små virksomheder inden 
for innovation, forskning og udvikling, 
herunder gennem etablering af særlige 
programmer, der giver disse projekter ret 
til EIB-finansiering og andre EU-midler

Or. en

Ændringsforslag 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) De potentielle risici for 
konkurrenceforvridning og afgørelse på 
baggrund af anvendelse af to parallelle 
ordninger i medlemsstaterne

Or. fr

Begrundelse

Tilstedeværelsen af en 28. ordning kan være et problem i de medlemsstater, hvor der allerede 
findes en national ordning, idet den samtidige tilstedeværelse af to ordninger vil kunne 
resultere i arbitragetilfælde.

Ændringsforslag 330
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelsen af teknologisk 
innovation i crowdfundingsektoren, 
herunder anvendelse af nye innovative 
forretningsmodeller og teknologier

c) gennemførelsen af teknologisk 
innovation i crowdfundingsektoren, 
herunder anvendelse af nye innovative 
forretningsmodeller og
blockchainteknologier, der øger 
gennemsigtigheden, sikkerheden og 
sporbarheden af data relateret til 
crowdfundingprojekter og -udbud 
formidlet på crowdfundingplatforme, med 
henblik på mere effektiv forhindring af 
svig og økonomisk kriminalitet samt 
minimering af risikoen for hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme

Or. en

Ændringsforslag 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelsen af teknologisk 
innovation i crowdfundingsektoren, 
herunder anvendelse af nye innovative 
forretningsmodeller og teknologier

c) gennemførelsen af teknologisk 
innovation i crowdfundingsektoren, 
herunder anvendelse af ikke-bankbaserede 
finansieringsmetoder (herunder Initial 
Coin Offering), innovative 
forretningsmodeller og teknologier

Or. en

Ændringsforslag 332
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) samarbejdet mellem ESMA og de 
nationale kompetente myndigheder samt 
ESMA's egnethed som tilsynsførende med 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 333
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – stk. 4 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a

Ændring af forordning (EU) 2017/1129

I artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 
2017/1129 indsættes følgende punkt:

ka) et crowdfundingudbud foretaget af en 
europæisk crowdfundingtjenesteudbyder i 
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henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XXX/XXX, forudsat at 
det ikke overstiger den tærskel, der er 
fastsat i artikel 2, stk. 2, litra d), i 
forordning (EU) XXX/XXX."

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre prospektforordningen for at gøre det muligt at 
forhøje tærsklen til 8 mio. EUR og sikre, at de nationale grænser, der godkendes af 
prospektforordningen, ikke kan komme i konflikt med forordningen om crowdfunding.

Ændringsforslag 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Bilag II – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Et hyperlink til projektejerens seneste
regnskab, hvis det foreligger

c) Nøgletal for projektejeren for de
seneste tre år

Or. fr

Begrundelse

SMV'er er således i mange medlemsstater ikke forpligtet til at offentliggøre deres regnskaber. 
Dette dokument anses altså ikke for en offentlig oplysning.
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