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Τροπολογία 137
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για 
επιχειρήσεις
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους 
υπηρεσιών χρηματοδότησης μέσω 
πλατφορμών για επιχειρήσεις
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 138
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πληθοχρηματοδότηση 
(crowdfunding) εδραιώνεται ολοένα 
περισσότερο ως μορφή εναλλακτικής 
χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε πρώιμο στάδιο 
εταιρικής ανάπτυξης, οι οποίες κατά 
κανόνα βασίζονται σε μικρές επενδύσεις. 
Η πληθοχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει
ένα νέο είδος διαμεσολάβησης στο πλαίσιο 
της οποίας ένας πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης αλληλεπιδρά με 
τους πελάτες του μέσω ψηφιακής 
πλατφόρμας χωρίς να αναλαμβάνει 
κίνδυνο ο ίδιος και με στόχο τη σύζευξη 
δυνητικών επενδυτών με επιχειρήσεις που 
αναζητούν χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως 
αν η χρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα 
τη σύναψη σύμβασης δανειοδότησης ή την 

(1) Η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων 
και οι επενδύσεις που παρέχονται με τη 
διαμεσολάβηση διαδικτυακών 
πλατφορμών εδραιώνονται ολοένα και 
περισσότερο ως μορφές εναλλακτικής 
χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε πρώιμο στάδιο 
εταιρικής ανάπτυξης, οι οποίες κατά 
κανόνα βασίζονται σε μικρές επενδύσεις. 
Κατά συνέπεια, οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες για πληθοχρηματοδότηση 
βάσει δανειοδότησης και βάσει ιδίων 
κεφαλαίων αντιπροσωπεύουν ένα νέο 
είδος διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της 
οποίας ένας πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης αλληλεπιδρά με 
τους πελάτες του μέσω ψηφιακής 
πλατφόρμας χωρίς να αναλαμβάνει 
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απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο ή σε άλλες κινητές αξίες. Είναι 
επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθούν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού τόσο η πληθοχρηματοδότηση 
με τη μορφή δανειοδότησης όσο και η
πληθοχρηματοδότηση με τη μορφή 
επένδυσης (κεφαλαιοδότηση), δεδομένου 
ότι αποτελούν συγκρίσιμες εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

κίνδυνο ο ίδιος και με στόχο τη σύζευξη 
δυνητικών επενδυτών με επιχειρήσεις που 
αναζητούν χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως 
αν η χρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα 
τη σύναψη σύμβασης δανειοδότησης ή την 
απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο ή σε άλλες κινητές αξίες. Ως εκ 
τούτου, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνει τόσο την
πληθοχρηματοδότηση βάσει
δανειοδότησης όσο και την
πληθοχρηματοδότηση βάσει ιδίων 
κεφαλαίων για επιχειρήσεις. Δεν 
περιλαμβάνει, ωστόσο, εκστρατείες 
πληθοχρηματοδότησης που βασίζονται 
αποκλειστικά σε δωρεές και μη 
χρηματοοικονομικές ανταμοιβές.

Or. en

Τροπολογία 139
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πληθοχρηματοδότηση 
(crowdfunding) εδραιώνεται ολοένα 
περισσότερο ως μορφή εναλλακτικής 
χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε πρώιμο στάδιο 
εταιρικής ανάπτυξης, οι οποίες κατά 
κανόνα βασίζονται σε μικρές επενδύσεις.
Η πληθοχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει 
ένα νέο είδος διαμεσολάβησης στο 
πλαίσιο της οποίας ένας πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
αλληλεπιδρά με τους πελάτες του μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας χωρίς να 
αναλαμβάνει κίνδυνο ο ίδιος και με στόχο 
τη σύζευξη δυνητικών επενδυτών με 
επιχειρήσεις που αναζητούν 
χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως αν η 
χρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύναψη σύμβασης δανειοδότησης ή την 

(1) Η πληθοχρηματοδότηση 
(crowdfunding) είναι μια μορφή 
εναλλακτικής επιχειρηματικής 
χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις 
καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) σε πρώιμο στάδιο εταιρικής 
ανάπτυξης. Η πληθοχρηματοδότηση 
αντιπροσωπεύει ένα ολοένα και πιο 
σημαντικό είδος διαμεσολάβησης καθώς 
και μια νέα κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων στο πλαίσιο της οποίας ένας 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης αλληλεπιδρά με 
τους πελάτες του μέσω ψηφιακής 
πλατφόρμας χωρίς να αναλαμβάνει 
κίνδυνο ο ίδιος και με στόχο τη σύζευξη 
δυνητικών επενδυτών με επιχειρήσεις που 
αναζητούν χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως 
αν η χρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα 
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απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο ή σε άλλες κινητές αξίες. Είναι 
επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού τόσο η πληθοχρηματοδότηση 
με τη μορφή δανειοδότησης όσο και η 
πληθοχρηματοδότηση με τη μορφή 
επένδυσης (κεφαλαιοδότηση), δεδομένου 
ότι αποτελούν συγκρίσιμες εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

τη σύναψη σύμβασης δανειοδότησης ή την 
απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο ή σε άλλες κινητές αξίες. Είναι 
επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού τόσο η πληθοχρηματοδότηση 
με τη μορφή δανειοδότησης όσο και η 
πληθοχρηματοδότηση με τη μορφή 
επένδυσης (κεφαλαιοδότηση), δεδομένου 
ότι αποτελούν συγκρίσιμες εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 140
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 
αποτελεί πρόκληση για τις μικρές και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη 
μετάβασή τους από τη φάση της εκκίνησης 
στη φάση της επέκτασης. Η συμμετοχική 
χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην 
παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
τις επιχειρήσεις αυτές και, επομένως, για 
την ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών (CMU). Η έλλειψη 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 
επιχειρήσεις αυτού του είδους αποτελεί 
πρόβλημα ακόμη και σε κράτη μέλη όπου 
η πρόσβαση σε τραπεζική 
χρηματοδότηση παρέμεινε σταθερή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 
πληθοχρηματοδότηση έχει καθιερωθεί ως 
πρακτική χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας επιχείρησης, κατά κανόνα από μεγάλο 
αριθμό ατόμων ή οργανισμών, μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών όπου πολίτες, 
οργανισμοί και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 
και νεοφυείς επιχειρήσεις, αντλούν σχετικά 
μικρά χρηματικά ποσά.

(2) Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 
αποτελεί πρόκληση για τις μικρές και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη 
μετάβασή τους από τη φάση της εκκίνησης 
στη φάση της επέκτασης, ιδίως σε 
καινοτόμους τεχνολογικούς τομείς. Η 
συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να 
συμβάλει στην παροχή πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυτές 
και, επομένως, για την ολοκλήρωση της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Η 
έλλειψη πρόσβασης σε επιχειρηματική 
χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυτού 
του είδους αποτελεί πρόβλημα σε κράτη 
μέλη με ασθενείς κλάδους κεφαλαίων 
ιδιωτικών συμμετοχών και κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου. Ομοίως, 
αποτελεί πρόβλημα σε περιπτώσεις στις 
οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά οι 
παραδοσιακοί οργανισμοί
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, 
όπως οι τράπεζες. Η 
πληθοχρηματοδότηση έχει καθιερωθεί ως 
πρακτική χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας επιχείρησης, κατά κανόνα από μεγάλο 
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αριθμό ατόμων ή οργανισμών, μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών όπου πολίτες, 
οργανισμοί και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 
και νεοφυείς επιχειρήσεις, αντλούν σχετικά 
μικρά χρηματικά ποσά.

Or. en

Τροπολογία 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 
αποτελεί πρόκληση για τις μικρές και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη 
μετάβασή τους από τη φάση της εκκίνησης 
στη φάση της επέκτασης. Η συμμετοχική 
χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην 
παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
τις επιχειρήσεις αυτές και, επομένως, για 
την ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών (CMU).  Η έλλειψη 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 
επιχειρήσεις αυτού του είδους αποτελεί 
πρόβλημα ακόμη και σε κράτη μέλη όπου 
η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση 
παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 
πληθοχρηματοδότηση έχει καθιερωθεί ως 
πρακτική χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας επιχείρησης, κατά κανόνα από μεγάλο 
αριθμό ατόμων ή οργανισμών, μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών όπου πολίτες, 
οργανισμοί και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 
και νεοφυείς επιχειρήσεις, αντλούν σχετικά 
μικρά χρηματικά ποσά.

(2) Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 
αποτελεί πρόκληση για τις μικρές και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη 
μετάβασή τους από τη φάση της εκκίνησης 
στη φάση της επέκτασης. Η συμμετοχική 
χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην 
παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
τις επιχειρήσεις αυτές και, επομένως, για 
την ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών (CMU). Η έλλειψη 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 
επιχειρήσεις αυτού του είδους αποτελεί 
πρόβλημα ακόμη και σε κράτη μέλη όπου 
η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση 
παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 
πληθοχρηματοδότηση έχει καθιερωθεί ως 
πρακτική χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας επιχείρησης, κατά κανόνα από μεγάλο 
αριθμό ατόμων ή οργανισμών, μέσω
διαδικτυακών πλατφορμών όπου πολίτες, 
οργανισμοί και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 
και νεοφυείς επιχειρήσεις, αντλούν σχετικά 
μικρά χρηματικά ποσά. Η Επιτροπή θα 
μπορούσε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών (CMU) και της 
ανάπτυξης εναλλακτικής 
χρηματοδότησης, να αξιολογήσει την 
ανάγκη να προταθεί χωριστό ευρωπαϊκό 
νομοθετικό πλαίσιο για τις αρχικές 
προσφορές εικονικού νομίσματος 
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λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη αυτής 
της πρακτικής τόσο στα κράτη μέλη όσο 
και σε διεθνές επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 142
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης βασίζεται κατά 
γενικό κανόνα σε τρεις κατηγορίες 
συντελεστών: η πρώτη αφορά στον κύριο 
του έργου, ο οποίος προτείνει το προς 
χρηματοδότηση έργο, η δεύτερη στους 
επενδυτές οι οποίοι χρηματοδοτούν το 
προτεινόμενο έργο, κατά γενικό κανόνα με 
περιορισμένα επενδυτικά ποσά, και η 
τρίτη έναν διαμεσολαβητικό οργανισμό με 
τη μορφή παρόχου υπηρεσιών ο οποίος 
φέρνει σε επαφή τους κύριους των έργων
και τους επενδυτές μέσω μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας.

(3) Η παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης βασίζεται κατά 
γενικό κανόνα σε τρεις κατηγορίες 
συντελεστών: η πρώτη αφορά στον 
επιχειρηματία ο οποίος προτείνει το προς 
χρηματοδότηση έργο, η δεύτερη στους 
επενδυτές οι οποίοι χρηματοδοτούν το 
προτεινόμενο έργο, και η τρίτη έναν 
διαμεσολαβητικό οργανισμό με τη μορφή 
παρόχου υπηρεσιών ο οποίος φέρνει σε 
επαφή τους επιχειρηματίες και τους 
επενδυτές ή τους δανειστές μέσω μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης βασίζεται κατά 
γενικό κανόνα σε τρεις κατηγορίες 
συντελεστών: η πρώτη αφορά στον κύριο 
του έργου, ο οποίος προτείνει το προς 
χρηματοδότηση έργο, η δεύτερη στους 

(3) Η παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης βασίζεται κατά 
γενικό κανόνα σε τρεις κατηγορίες 
συντελεστών: η πρώτη αφορά στον κύριο 
του έργου, ο οποίος προτείνει το προς 
χρηματοδότηση έργο, η δεύτερη στους 
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επενδυτές οι οποίοι χρηματοδοτούν το 
προτεινόμενο έργο, κατά γενικό κανόνα με 
περιορισμένα επενδυτικά ποσά, και η τρίτη 
έναν διαμεσολαβητικό οργανισμό με τη 
μορφή παρόχου υπηρεσιών ο οποίος 
φέρνει σε επαφή τους κύριους των έργων 
και τους επενδυτές μέσω μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας.

επενδυτές οι οποίοι χρηματοδοτούν το 
προτεινόμενο έργο, κατά γενικό κανόνα με 
περιορισμένα επενδυτικά ποσά ή δάνεια, 
και η τρίτη έναν διαμεσολαβητικό 
οργανισμό με τη μορφή παρόχου 
υπηρεσιών ο οποίος φέρνει σε επαφή τους 
κύριους των έργων και τους επενδυτές 
μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 144
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η πληθοχρηματοδότηση, εκτός του 
ότι παρέχει μια εναλλακτική πηγή 
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και από 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, 
μπορεί να προσφέρει και άλλα οφέλη στις 
επιχειρήσεις. Μπορεί να παρέχει στον 
κύριο του έργου επιβεβαίωση της 
επιχειρηματικής σύλληψης και της ιδέας
του, να εξασφαλίζει πρόσβαση σε μεγάλο 
αριθμό ατόμων που μπορούν να 
παράσχουν στον επιχειρηματία 
εμπεριστατωμένες απόψεις και 
πληροφόρηση, και να αποτελέσει εργαλείο 
εμπορικής προώθησης σε περίπτωση 
επιτυχημένης έκβασης της εκστρατείας 
πληθοχρηματοδότησης.

(4) Η πληθοχρηματοδότηση, εκτός του 
ότι παρέχει μια εναλλακτική πηγή 
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και από 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, 
μπορεί να προσφέρει και άλλα οφέλη στις 
επιχειρήσεις. Μπορεί να παρέχει στην 
επιχείρηση ή το έργο επιβεβαίωση της 
επιχειρηματικής σύλληψης και της ιδέας, 
να εξασφαλίζει πρόσβαση σε μεγάλο 
αριθμό ατόμων που μπορούν να 
παράσχουν στον επιχειρηματία 
εμπεριστατωμένες απόψεις και 
πληροφόρηση, και να αποτελέσει εργαλείο 
εμπορικής προώθησης σε περίπτωση 
επιτυχημένης έκβασης της εκστρατείας 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 145
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ήδη εγχώρια εξειδικευμένα καθεστώτα για 
την πληθοχρηματοδότηση. Τα καθεστώτα 
αυτά είναι προσαρμοσμένα στα 
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των
τοπικών αγορών και επενδυτών. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι 
υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες αποκλίνουν 
όσον αφορά τους όρους λειτουργίας των 
πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης, το 
πεδίο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων 
και τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

(5) Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
ήδη εγχώρια εξειδικευμένα καθεστώτα για 
την πληθοχρηματοδότηση. Τα καθεστώτα 
αυτά είναι προσαρμοσμένα στα 
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών και επενδυτών. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι 
υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες αποκλίνουν 
όσον αφορά τους όρους λειτουργίας των 
πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης, το 
πεδίο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων 
και τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και η οικονομική 
αποδοτικότητα στο πλαίσιο της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών.

Or. en

Τροπολογία 146
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι διαφορές μεταξύ των 
υφιστάμενων εθνικών κανόνων είναι 
τέτοιες που παρακωλύουν τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
και έχουν, ως εκ τούτου, άμεση επίπτωση 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
στον τομέα των εν λόγω υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, το γεγονός ότι το νομικό 
πλαίσιο είναι κατακερματισμένο με βάση 
τα εθνικά σύνορα επιφέρει σημαντικό 
κόστος νομικής συμμόρφωσης για τους 
ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι συχνά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες δυσανάλογες 
προς το μέγεθος της επένδυσής τους όταν 
επιχειρούν να προσδιορίσουν τους κανόνες 
που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές 

(6) Οι διαφορές μεταξύ των 
υφιστάμενων εθνικών κανόνων είναι 
τέτοιες που παρακωλύουν τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
και έχουν, ως εκ τούτου, άμεση επίπτωση 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
στον τομέα των εν λόγω υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, το γεγονός ότι το νομικό 
πλαίσιο είναι κατακερματισμένο με βάση 
τα εθνικά σύνορα επιφέρει σημαντικό 
κόστος νομικής συμμόρφωσης για τους 
ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι συχνά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες δυσανάλογες 
προς το μέγεθος της επένδυσής τους όταν 
επιχειρούν να προσδιορίσουν τους κανόνες 
που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές 
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υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης. Ως εκ 
τούτου, οι επενδυτές αυτοί συχνά 
αποθαρρύνονται από το να 
πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις 
μέσω πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης. 
Για τους ίδιους λόγους, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που 
διαχειρίζονται τις πλατφόρμες αυτές 
αποθαρρύνονται από το να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι 
δραστηριότητες πληθοχρηματοδότησης να 
παραμένουν έως σήμερα ως επί το 
πλείστον εθνικού χαρακτήρα, σε βάρος 
μιας ενωσιακής αγοράς 
πληθοχρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, 
οι επιχειρήσεις να στερούνται την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης.

υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης. Ως εκ 
τούτου, οι επενδυτές αυτοί συχνά 
αποθαρρύνονται από το να
πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις 
μέσω πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης. 
Για τους ίδιους λόγους, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που 
διαχειρίζονται τις πλατφόρμες αυτές 
αποθαρρύνονται από το να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι 
δραστηριότητες πληθοχρηματοδότησης να 
παραμένουν έως σήμερα ως επί το 
πλείστον εθνικού χαρακτήρα, σε βάρος 
μιας ενωσιακής αγοράς 
πληθοχρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, 
οι επιχειρήσεις να στερούνται την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, ιδίως σε 
περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση 
εδρεύει σε κράτος μέλος στο οποίο δεν 
υπάρχει πρόσβαση σε «πλήθος» 
χρηματοδοτών λόγω του συγκριτικά 
μικρότερου πληθυσμού του.

Or. en

Τροπολογία 147
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επομένως, για την προώθηση των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων 
πληθοχρηματοδότησης και τη διευκόλυνση 
της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης 
παροχής και λήψης των υπηρεσιών αυτών 
στην εσωτερική αγορά από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, θα 
πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Η θέσπιση ενός 

(7) Επομένως, για την προώθηση των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων 
πληθοχρηματοδότησης και τη διευκόλυνση 
της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης 
παροχής και λήψης των υπηρεσιών αυτών 
στην εσωτερική αγορά από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, θα 
πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Η θέσπιση ενός 



AM\1162839EL.docx 11/114 PE627.793v01-00

EL

ενιαίου συνόλου κανόνων για την παροχή 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που θα 
δίνει στους παρόχους των υπηρεσιών 
αυτών την επιλογή να αιτούνται τη 
χορήγηση ενιαίας άδειας σε επίπεδο 
Ένωσης ώστε να ασκούν τη 
δραστηριότητά τους βάσει των κανόνων 
αυτών, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
προώθηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων πληθοχρηματοδότησης 
και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

ενιαίου συνόλου εναρμονισμένων και 
αμοιβαία αναγνωρισμένων κανόνων για 
την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που θα δίνει στους 
παρόχους των υπηρεσιών αυτών την 
επιλογή να αιτούνται τη χορήγηση ενιαίας 
άδειας σε επίπεδο Ένωσης ώστε να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους βάσει των κανόνων 
αυτών, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
προώθηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων πληθοχρηματοδότησης 
και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 148
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στην περίπτωση της 
πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή 
επένδυσης, η μεταβιβασιμότητα ενός 
τίτλου αποτελεί σημαντική διασφάλιση ότι 
οι επενδυτές είναι σε θέση να 
αποεπενδύουν, καθώς τους παρέχει τη 
νομική δυνατότητα να πωλούν τη 
συμμετοχή τους στις κεφαλαιαγορές. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός καλύπτει και 
επιτρέπει μόνο την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή 
επένδυσης επί κινητών αξιών. Άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των 
κινητών αξιών θα πρέπει να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού διότι ενέχουν κινδύνους για 
τους επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να 
τύχουν κατάλληλης διαχείρισης εντός του 
παρόντος νομικού πλαισίου.

(11) Στην περίπτωση της 
πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή 
επένδυσης, η μεταβιβασιμότητα ενός 
τίτλου αποτελεί σημαντική διασφάλιση ότι 
οι επενδυτές είναι σε θέση να 
αποεπενδύουν, καθώς τους παρέχει τη 
νομική δυνατότητα να πωλούν τη 
συμμετοχή τους στις κεφαλαιαγορές. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός καλύπτει και 
επιτρέπει μόνο την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή 
επένδυσης επί κινητών αξιών, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
μορφών εκδηλώσεων 
πληθοχρηματοδότησης για τη δημιουργία 
συμβολικών κερμάτων, και αποκλείει τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
συνεπάγονται κινδύνους για τους ιδιώτες 
επενδυτές.

Or. en
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Τροπολογία 149
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι εκδηλώσεις 
πληθοχρηματοδότησης για τη δημιουργία 
συμβολικών κερμάτων, γνωστές και ως 
αρχικές προσφορές εικονικού νομίσματος 
(ICO), παρέχουν μια καινοτόμο πηγή 
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Τα 
συμβολικά κέρματα εκδίδονται από 
εταιρείες για σκοπούς συγκέντρωσης 
χρημάτων και οι αγοραστές, με την 
απόκτηση των συμβολικών κερμάτων, 
αγοράζουν αξιώσεις στην ιδιοκτησία της 
εκδίδουσας εταιρείας (μετοχικά 
συμβολικά κέρματα) ή αξιώσεις στις 
μελλοντικές ταμειακές ροές της 
εκδίδουσας εταιρείας (ομολογιακά 
συμβολικά κέρματα).

Or. en

Τροπολογία 150
Jakob von Weizsäcker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Σε σχέση με τις αρχικές 
προσφορές εικονικού νομίσματος (ICO), 
τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου μέσου 
διαφέρουν σημαντικά από την 
πληθοχρηματοδότηση όπως αυτή 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις αρχικές προσφορές εικονικού 
νομίσματος δεν χρησιμοποιούνται 
διαμεσολαβητές, όπως πλατφόρμες 
πληθοχρηματοδότησης, και συχνά 
συγκεντρώνονται κεφάλαια άνω του 
1 000 000 EUR. Η συμπερίληψη των 
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αρχικών προσφορών εικονικού 
νομίσματος στον παρόντα κανονισμό δεν 
θα οδηγούσε σε μια ολιστική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
συνδέονται με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 151
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Οι αρχικές προσφορές εικονικού 
νομίσματος ενδέχεται να συνεπάγονται 
σημαντικούς κινδύνους αγοράς, απάτης 
και κυβερνοασφάλειας για τους επενδυτές 
και, κατά συνέπεια, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που 
επιθυμούν να παράσχουν μια αρχική 
προσφορά εικονικού νομίσματος μέσω 
της πλατφόρμας τους, θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένες 
πρόσθετες απαιτήσεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι αρχικές 
προσφορές εικονικού νομίσματος που δεν 
χρησιμοποιούν αντισυμβαλλόμενο δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 152
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 
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πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 1 000 000 EUR, γιατί το 
συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί σε εκείνο 
που ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πάνω 
από το οποίο είναι υποχρεωτική η 
κατάρτιση και έγκριση ενημερωτικού
δελτίου.

πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των επενδυτών 
και την παροχή ενός μηχανισμού για την 
πειθαρχία της αγοράς, κρίνεται σκόπιμο 
να επιβληθεί όριο ως προς το ανώτατο 
ύψος ανταλλακτικής αξίας για κάθε 
προσφορά πληθοχρηματοδότησης. Το όριο 
θα πρέπει να οριστεί σε 8 000 000 EUR, το 
οποίο είναι το ανώτατο όριο μέχρι το 
οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν τις δημόσιες προσφορές 
κινητών αξιών από την υποχρέωση 
δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Το 
όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στην 
περίπτωση εκδηλώσεων 
πληθοχρηματοδότησης για τη δημιουργία 
συμβολικών κερμάτων (αρχικές 
προσφορές εικονικού νομίσματος).

_________________ _________________

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 
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πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 1 000 000 EUR, γιατί το 
συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί σε εκείνο 
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου9 πάνω από το οποίο 
είναι υποχρεωτική η κατάρτιση και 
έγκριση ενημερωτικού δελτίου.

πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 8 000 000 EUR, γιατί το 
συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί σε εκείνο 
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου9 πάνω από το οποίο 
είναι υποχρεωτική η κατάρτιση και 
έγκριση ενημερωτικού δελτίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει το περιεχόμενο του 
εγγράφου βασικών πληροφοριών σχετικά 
με την επένδυση που θα πρέπει να 
παρέχεται στους δυνητικούς επενδυτές 
για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Καθώς το εν 
λόγω έγγραφο βασικών πληροφοριών 
σχετικά με την επένδυση σχεδιάζεται έτσι 
ώστε να είναι προσαρμοσμένο στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας 
προσφοράς πληθοχρηματοδότησης και 
στις ανάγκες πληροφόρησης των 
επενδυτών, θα πρέπει να αντικαταστήσει 
το ενημερωτικό δελτίο που απαιτείται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 για 
μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξαιρεθούν οι προσφορές 
πληθοχρηματοδότηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1129. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

_________________ _________________

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 12 έχει στόχο να εξαιρέσει τις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης αξίας μικρότερης των 8 εκατομμυρίων EUR από την υποχρέωση του 
ενημερωτικού δελτίου. Αντί αυτού, θα παρέχεται ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών.

Τροπολογία 154
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 
πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 1 000 000 EUR, γιατί το 
συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί σε εκείνο 
που ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 πάνω 
από το οποίο είναι υποχρεωτική η 
κατάρτιση και έγκριση ενημερωτικού 
δελτίου.

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 
πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 8 000 000 EUR, γιατί το 
συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί σε εκείνο 
που ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 πάνω 
από το οποίο είναι υποχρεωτική η 
κατάρτιση και έγκριση ενημερωτικού 
δελτίου.

_________________ _________________

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

Or. en
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Τροπολογία 155
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 
πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 1 000 000 EUR, γιατί το 
συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί σε εκείνο
που ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 πάνω 
από το οποίο είναι υποχρεωτική η 
κατάρτιση και έγκριση ενημερωτικού 
δελτίου.

(12) Δεδομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις 
πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδυτών, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί 
όριο ως προς το ανώτατο ύψος 
ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει 
να οριστεί σε 8 000 000 EUR, το οποίο 
είναι το ανώτατο όριο που ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 πάνω από το οποίο είναι 
υποχρεωτική η κατάρτιση και έγκριση 
ενημερωτικού δελτίου.

_________________ _________________

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

9 Κανονισμός (EE) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, 
σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 156
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
η πληθοχρηματοδότηση δεν οδηγεί σε 
υψηλό όγκο χρηματοοικονομικού 
ανοίγματος των ιδιωτών επενδυτών, θα 
πρέπει για τους ιδιώτες επενδυτές να 
ισχύουν ανώτατα όρια ύψους 4 000 EUR 
ανά έργο εταιρείας και 12 000 EUR ανά 
έτος.

Or. en

Τροπολογία 157
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Για να διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού στις πλατφόρμες 
πληθοχρηματοδότησης και να καταστεί 
δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη των 
επενδύσεων πληθοχρηματοδότησης, έχει 
καθοριστική σημασία να διαθέτουν οι 
πλατφόρμες επαρκή επίπεδα ρυθμιστικού 
κεφαλαίου. Για να διασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην ΕΕ και 
να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, 
οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό 
κεφάλαιο ύψους 60 000 EUR προκειμένου 
να λάβουν άδεια.

Or. en

Τροπολογία 158
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Η πληθοχρηματοδότηση μπορεί 
να είναι μια πολύτιμη πηγή 
κινητοποίησης κεφαλαίων για σχετικά 
επικίνδυνα έργα, κάτι που σημαίνει ότι οι 
δυνατότητες συνδυασμού των 
διαδικασιών των εκστρατειών 
πληθοχρηματοδότησης με άλλες 
παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης 
μπορούν να είναι ιδιαίτερα επωφελείς για 
τις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ και για 
το μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα.

Or. en

Τροπολογία 159
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να αποφευχθούν φαινόμενα 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία 
των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, θα πρέπει να 
απαγορεύεται στους εν λόγω παρόχους να 
δέχονται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα 
κεφάλαια από το κοινό, εκτός αν έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού 
ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10.

(13) Για να αποφευχθούν φαινόμενα 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία 
των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, θα πρέπει να 
απαγορεύεται στους εν λόγω παρόχους να 
δέχονται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα 
κεφάλαια από το κοινό ή να ενεργούν ως 
θεματοφύλακες, εκτός αν έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10.

_________________ _________________

10 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 

10 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
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οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 338).

οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 338).

Or. en

Τροπολογία 160
Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για να καταστεί δυνατή η 
δημιουργία ανταγωνιστικού πλαισίου σε 
επίπεδο Ένωσης, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να αντλούν 
κεφάλαια μέσω των πλατφορμών τους 
χρησιμοποιώντας συμβολικά κέρματα. Οι 
αρχικές προσφορές εικονικού νομίσματος 
(ICO) παρέχουν νέους και καινοτόμους 
τρόπους χρηματοδότησης, αλλά ενδέχεται 
επίσης να συνεπάγονται σημαντικούς 
κινδύνους αγοράς, απάτης και 
κυβερνοασφάλειας για τους επενδυτές. Ως 
εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που επιθυμούν να 
παρέχουν αρχικές προσφορές εικονικού 
νομίσματος μέσω της πλατφόρμας τους, 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες πρόσθετες απαιτήσεις 
βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Μολονότι οι κύριοι των έργων μπορούν 
να επιλέγουν την ιδιωτική επένδυση σε 
σχέση με μια ICO ή να χρησιμοποιούν 
ενημερωτικό δελτίο για μια ICO, ο παρών 
κανονισμός καλύπτει μόνο όσους 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν έναν 
πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ως 
διαμεσολαβητή. Επιπλέον, οι ICO που 
αντλούν άνω των 8 000 000 EUR ή οι 
ICO που δεν χρησιμοποιούν κεντρικό 
εκδότη, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
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πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Μόνο τα συμβολικά κέρματα 
που αντιπροσωπεύουν είτε ένα δάνειο είτε 
μια κινητή αξία και τα οποία διαθέτουν 
κεντρικό εκδότη ο οποίος αναλαμβάνει 
την ευθύνη για την έκδοση των
συμβολικών κερμάτων, θα πρέπει να 
καλύπτονται από τον κανονισμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν 
ICO μέσω της πλατφόρμας τους θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν 
διενεργηθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι 
δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 161
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Προκειμένου να αυξηθούν οι 
ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις και να καταστεί δυνατή η 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και 
ομοιογενούς αγοράς για παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ, κάθε έργο ή προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχεται 
από κάθε πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να 
καθίσταται δημοσίως προσβάσιμο σε 
όλους τους επενδυτές μέσω ενός 
κεντρικού μητρώου που καταρτίζεται 
από την ESMA.

Or. en

Τροπολογία 162
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Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που 
χρησιμοποιούν αρχικές προσφορές 
εικονικού νομίσματος (ICO) στην 
πλατφόρμα τους θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Για να επιτευχθεί 
η αποτελεσματική ρύθμιση αυτής της 
αναδυόμενης τεχνολογίας, η Επιτροπή θα 
μπορούσε στο μέλλον να προτείνει 
συνολική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, 
βασισμένη σε διεξοδική εκτίμηση 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 163
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να διευκολυνθούν οι άμεσες 
επενδύσεις και να αποτραπεί η δυνατότητα 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ για τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
ιδίως δε στους κανόνες της Ένωσης που 
διέπουν τους διαχειριστές περιουσιακών 
στοιχείων. Η χρήση νομικών σχημάτων, 
όπως, μεταξύ άλλων, εταιρειών ειδικού 
σκοπού, προκειμένου να παρεμβάλλονται 
μεταξύ του έργου πληθοχρηματοδότησης 
και των επενδυτών θα πρέπει επομένως να 
διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις και να 
επιτρέπεται μόνο όταν κρίνεται 

(17) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να διευκολυνθούν οι άμεσες 
επενδύσεις και να αποτραπεί η δυνατότητα 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ για τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
ιδίως δε στους κανόνες της Ένωσης που 
διέπουν τους διαχειριστές περιουσιακών 
στοιχείων. Η χρήση νομικών σχημάτων, 
όπως, μεταξύ άλλων, εταιρειών ειδικού 
σκοπού, προκειμένου να παρεμβάλλονται 
μεταξύ του έργου πληθοχρηματοδότησης 
και των επενδυτών θα πρέπει επομένως να 
διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις και να 
επιτρέπεται μόνο σε επιλέξιμους 
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δικαιολογημένο. αντισυμβαλλόμενους ή επιλεγόμενους 
επαγγελματίες επενδυτές όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα εναλλακτικά επενδυτικά μέσα, 
όπως οι αρχικές προσφορές εικονικού 
νομίσματος, παρουσιάζουν δυνατότητες 
για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, των 
καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και 
των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, 
οδηγούν σε επιτάχυνση της μεταφοράς 
τεχνολογίας και μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό τμήμα της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών. Η ασφάλεια δικαίου που 
παρέχει ένα κανονιστικό πλαίσιο μπορεί 
να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση 
της προστασίας των επενδυτών και των 
καταναλωτών και στη μείωση των 
κινδύνων που απορρέουν από την 
ασύμμετρη πληροφόρηση, τις δόλιες 
συμπεριφορές και τις παράνομες 
ενέργειες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και η 
φοροδιαφυγή. Είναι επομένως σκόπιμο να 
αναλύσει η Επιτροπή, στην έκθεση 
επανεξέτασής της, την ανάγκη ενός 
νομικού πλαισίου για τις ICO ή για άλλα 
εναλλακτικά επενδυτικά μέσα και, εάν 
κριθεί χρήσιμο, να συνοδεύεται η εν λόγω 
έκθεση από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 165
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) 17α. Οι διαδικτυακές τεχνολογίες, 
όπως το κατανεμημένο καθολικό (DLT), 
γνωστό και ως «αλυσίδα συστοιχιών» 
(blockchain), θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από την Επιτροπή με 
σκοπό να διερευνάται η πιθανή χρήση 
τους σε διαδικασίες και διεργασίες 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 166
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να 
λειτουργούν ως ουδέτεροι διαμεσολαβητές 
μεταξύ πελατών στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης την οποία 
διαχειρίζονται. Για την αποτροπή 
συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να 
θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, τους διευθυντές 
και τους υπαλλήλους τους, και κάθε 
πρόσωπο που τους ελέγχει, άμεσα ή 
έμμεσα. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται. Επίσης, μέτοχος 
που κατέχει το 20 % ή περισσότερο του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, 
διευθυντής ή υπάλληλος, ή πρόσωπο που 

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να 
λειτουργούν ως ουδέτεροι διαμεσολαβητές 
μεταξύ πελατών στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης την οποία 
διαχειρίζονται. Για την αποτροπή 
συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να 
θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, τους διευθυντές 
και τους υπαλλήλους τους, και κάθε 
πρόσωπο που τους ελέγχει, άμεσα ή 
έμμεσα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται, καθώς με τον 
τρόπο αυτό θα παρέχονται οικονομικά 
μηνύματα και κίνητρα για την 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων τους με 
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ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να 
ενεργεί ως πελάτης σε σχέση με τις 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που 
προσφέρονται στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

τα συμφέροντα των επενδυτών. Επίσης, 
μέτοχος που κατέχει το 10 % ή 
περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου, διευθυντής ή 
υπάλληλος, ή πρόσωπο που ελέγχει, άμεσα 
ή έμμεσα, πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να 
ενεργεί ως πελάτης σε σχέση με τις 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που 
προσφέρονται στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 167
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να 
λειτουργούν ως ουδέτεροι διαμεσολαβητές 
μεταξύ πελατών στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης την οποία 
διαχειρίζονται. Για την αποτροπή 
συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να 
θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, τους διευθυντές 
και τους υπαλλήλους τους, και κάθε 
πρόσωπο που τους ελέγχει, άμεσα ή 
έμμεσα. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται. Επίσης, μέτοχος 
που κατέχει το 20 % ή περισσότερο του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, 
διευθυντής ή υπάλληλος, ή πρόσωπο που 
ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να 
ενεργεί ως πελάτης σε σχέση με τις 

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να 
λειτουργούν ως ουδέτεροι διαμεσολαβητές 
μεταξύ πελατών στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης την οποία 
διαχειρίζονται. Για την αποτροπή 
συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να 
θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, τους διευθυντές 
και τους υπαλλήλους τους, και κάθε 
πρόσωπο που τους ελέγχει, άμεσα ή 
έμμεσα. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται, παρά μόνο αν 
δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους τις 
χρηματοδοτικές συμμετοχές τους στα 
έργα ή τις προσφορές που προτείνονται. 
Επίσης, μέτοχος που κατέχει το 20 % ή 
περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου, διευθυντής ή 
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υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που 
προσφέρονται στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

υπάλληλος, ή πρόσωπο που ελέγχει, άμεσα 
ή έμμεσα, πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να 
ενεργεί ως πελάτης σε σχέση με τις 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που 
προσφέρονται στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να επιτρέψει στις πλατφόρμες να επενδύουν στα έργα που 
προτείνουν. Εξάλλου, αυτό επιδιώκει την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των πλατφορμών και 
των πελατών τους. Επιπλέον, ζητείται από τις πλατφόρμες να δημοσιοποιούν τους λόγους για 
τους οποίους δεν επενδύουν σε ορισμένα έργα προκειμένου να μην προκύπτουν φαινόμενα 
διαιτησίας.

Τροπολογία 168
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης μπορούν να 
εκτεθούν σε κινδύνους ξεπλύματος 
χρημάτων και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, όπως τονίζεται στην έκθεση 
της Επιτροπής σχετικά με την εκτίμηση 
των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 
επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και 
αφορούν διασυνοριακές καταστάσεις12. Θα 
πρέπει, επομένως, να προβλεφθούν 
διασφαλίσεις ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας, κατά την 
αξιολόγηση των εχεγγύων αξιοπιστίας των 
διευθυντικών στελεχών, ότι η παροχή 
υπηρεσιών πληρωμής γίνεται μόνο μέσω 
αδειοδοτημένων οντοτήτων που υπόκεινται 
σε απαιτήσεις όσον αφορά την 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(24) Οι υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης μπορούν να 
εκτεθούν σε κινδύνους ξεπλύματος 
χρημάτων και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, όπως τονίζεται στην έκθεση 
της Επιτροπής σχετικά με την εκτίμηση 
των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 
επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και 
αφορούν διασυνοριακές καταστάσεις12. Θα 
πρέπει, επομένως, να προβλεφθούν 
διασφαλίσεις ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας, κατά την 
αξιολόγηση των εχεγγύων αξιοπιστίας των 
διευθυντικών στελεχών, ότι η παροχή 
υπηρεσιών πληρωμής γίνεται μόνο μέσω 
αδειοδοτημένων οντοτήτων που υπόκεινται 
σε απαιτήσεις όσον αφορά την 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 



AM\1162839EL.docx 27/114 PE627.793v01-00

EL

και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας. Για την περαιτέρω 
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας με την αποτροπή κινδύνων 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητα της επιβολής σε παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τις εθνικές 
διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/849 όσον αφορά τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και την προσθήκη των εν 
λόγω παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης στον κατάλογο των 
υπόχρεων οντοτήτων για τους σκοπούς της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας. Για την περαιτέρω 
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας με την αποτροπή κινδύνων 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, και λαμβάνοντας υπόψη το 
ανώτατο όριο κεφαλαίων που μπορούν να 
αντληθούν μέσω προσφοράς 
πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει 
να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητα της επιβολής σε παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τις εθνικές 
διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/849 όσον αφορά τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και την προσθήκη των εν 
λόγω παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης στον κατάλογο των 
υπόχρεων οντοτήτων για τους σκοπούς της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

_________________ _________________

12 COM(2017) 340 final, Έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εκτίμηση των κινδύνων που 
συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με 
διασυνοριακές δραστηριότητες

12 COM(2017) 340 final, Έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εκτίμηση των κινδύνων που 
συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με 
διασυνοριακές δραστηριότητες

Or. en

Τροπολογία 169
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Για τους σκοπούς της 



PE627.793v01-00 28/114 AM\1162839EL.docx

EL

καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, καθώς και για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από το 
οικονομικό έγκλημα και την απάτη, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη 
δυνητική εφαρμογή τεχνολογιών 
αλυσίδας συστοιχιών στον τομέα της 
πληθοχρηματοδότησης προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επαλήθευση των 
δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά 
με έργα και προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
με τη διαμεσολάβηση της πλατφόρμας 
πληθοχρηματοδότησης, και να ενισχυθεί 
η ιχνηλασιμότητα και η ασφάλειά τους·

Or. en

Τροπολογία 170
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά χωρίς 
να έρχονται αντιμέτωποι με αποκλίνοντες 
κανόνες και, κατ’ επέκταση, για να 
διευκολυνθεί η χρηματοδότηση έργων σε 
ολόκληρη την ΕΕ από επενδυτές που 
προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, 
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις 
σε παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί από την ESMA.

(25) Για να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά χωρίς 
να έρχονται αντιμέτωποι με αποκλίνοντες 
κανόνες και, κατ’ επέκταση, για να 
διευκολυνθεί η χρηματοδότηση έργων σε 
ολόκληρη την ΕΕ από επενδυτές που 
προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, 
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις 
σε παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 171
Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να έχουν οι δυνητικοί 
επενδυτές σαφή εικόνα σχετικά με τον 
χαρακτήρα, τους κινδύνους, τα κόστη και 
τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα 
πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους 
κατάλληλη πληροφόρηση.

(29) Για να έχουν οι δυνητικοί 
επενδυτές σαφή εικόνα σχετικά με τον 
χαρακτήρα, τους κινδύνους, τα κόστη και 
τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα 
πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους 
σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 172
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι επενδύσεις σε προϊόντα που 
αποτελούν αντικείμενο εμπορικής 
προώθησης σε πλατφόρμες 
πληθοχρηματοδότησης δεν προσιδιάζουν 
σε παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα ή 
αποταμιευτικά προϊόντα και δεν θα πρέπει 
προωθούνται εμπορικά ως τέτοια. Ωστόσο, 
για να διασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί 
επενδυτές κατανοούν το επίπεδο κινδύνου 
που σχετίζεται με τις συμμετοχικές 
επενδύσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να 
διενεργούν αξιολόγηση των γνώσεων των 
δυνητικών επενδυτών τους πριν από την 
πραγματοποίηση επένδυσης προκειμένου 
να διαπιστώσουν το επίπεδο των 
επενδυτικών γνώσεών τους. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα 
πρέπει να προειδοποιούν ρητά τους 
δυνητικούς επενδυτές όταν κρίνουν ότι οι 

(30) Οι επενδύσεις σε προϊόντα που 
αποτελούν αντικείμενο εμπορικής 
προώθησης σε πλατφόρμες 
πληθοχρηματοδότησης δεν προσιδιάζουν 
σε παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα ή 
αποταμιευτικά προϊόντα και δεν θα πρέπει 
προωθούνται εμπορικά ως τέτοια. Ωστόσο, 
για να διασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί 
επενδυτές κατανοούν το επίπεδο κινδύνου 
που σχετίζεται με τις συμμετοχικές 
επενδύσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης υποχρεούνται να 
διενεργούν αξιολόγηση των γνώσεων των 
δυνητικών επενδυτών τους πριν από την 
πραγματοποίηση επένδυσης προκειμένου 
να διαπιστώσουν το επίπεδο των 
επενδυτικών γνώσεών τους. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα 
πρέπει να προειδοποιούν ρητά τους 
δυνητικούς επενδυτές όταν κρίνουν ότι οι 
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παρεχόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης δεν ενδείκνυνται 
για εκείνους.

παρεχόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης δεν ενδείκνυνται 
για εκείνους.

Or. en

Τροπολογία 173
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το δελτίο βασικών πληροφοριών 
για τους επενδυτές θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 
και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 
εταιρείες σε πρώιμο στάδιο, και να 
επικεντρώνεται σε ουσιώδεις πληροφορίες 
σχετικά με τους κυρίους των έργων, τα 
δικαιώματα των επενδυτών και τα τέλη, 
καθώς και με τα είδη των κινητών αξιών 
που αποτελούν αντικείμενο προσφοράς και 
τις συμβάσεις δανειοδότησης. Επειδή ο 
καταλληλότερος για να παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές είναι ο ενδιαφερόμενος 
κύριος του έργου, το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει 
να καταρτίζεται από εκείνον. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης έχουν την ευθύνη 
να παρέχουν πληροφόρηση στους 
δυνητικούς επενδυτές τους, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το βασικό ενημερωτικό 
δελτίο επενδύσεων είναι πλήρες.

(32) Το δελτίο βασικών πληροφοριών 
για τους επενδυτές θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 
και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 
εταιρείες σε πρώιμο στάδιο, και να 
επικεντρώνεται σε ουσιώδεις πληροφορίες 
σχετικά με τους κυρίους των έργων, τα 
δικαιώματα των επενδυτών και τα τέλη, 
καθώς και με τα είδη των κινητών αξιών 
που αποτελούν αντικείμενο προσφοράς και 
τις συμβάσεις δανειοδότησης. Η 
συγκρισιμότητα είναι καθοριστικής 
σημασίας για τους δυνητικούς επενδυτές 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
παρέχονται ορισμένοι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες (αντί για 
οικονομικές καταστάσεις) που 
περιγράφουν την κερδοφορία, την 
επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη 
ρευστότητα της επιχείρησης. Επειδή ο 
καταλληλότερος για να παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές είναι ο ενδιαφερόμενος 
κύριος του έργου, το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει 
να καταρτίζεται από εκείνον. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης έχουν την ευθύνη 
να παρέχουν πληροφόρηση στους 
δυνητικούς επενδυτές τους, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το βασικό ενημερωτικό 
δελτίο επενδύσεων είναι πλήρες και ότι 
έχουν επιδείξει την ελάχιστη δέουσα 
επιμέλεια ώστε οι παρεχόμενες 
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πληροφορίες να είναι αληθείς και 
αμερόληπτες.

Or. en

Τροπολογία 174
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα 
πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο 
ξεχωρίζοντάς το από τα υπόλοιπα έργα 
που διατίθενται στην πλατφόρμα τους. 
Ως εκ τούτου, οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν παρουσιάσεις έργων τα 
οποία είναι ανοικτά ή υπό 
προγραμματισμό. Δεν θα πρέπει ωστόσο 
να απαγορεύεται στους παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να 
μνημονεύουν επιτυχώς ολοκληρωθείσες 
προσφορές για τις οποίες δεν είναι δυνατή 
πλέον η πραγματοποίηση επενδύσεων 
μέσω της πλατφόρμας.

(37) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα 
πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο 
εκτός και αν η επιλογή του εν λόγω έργου 
ή προσφοράς πραγματοποιείται με 
αντικειμενικά κριτήρια ιδίως σε σχέση με 
το προφίλ κινδύνου που καθορίζει ο 
επενδυτής. Δεν θα πρέπει ωστόσο να 
απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να μνημονεύουν 
επιτυχώς ολοκληρωθείσες προσφορές για 
τις οποίες δεν είναι δυνατή πλέον η 
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της 
πλατφόρμας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο οι πλατφόρμες να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους πελάτες τους σχετικά 
με τα έργα που προτείνουν. Η εν λόγω επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται επί 
αντικειμενικής βάσης (δηλαδή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις/προτιμήσεις που έχει 
εκφράσει ο επενδυτής κατά τον προσδιορισμό του επενδυτικού προφίλ του).

Τροπολογία 175
Marco Valli
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα 
πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο 
ξεχωρίζοντάς το από τα υπόλοιπα έργα
που διατίθενται στην πλατφόρμα τους. Ως 
εκ τούτου, οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν παρουσιάσεις έργων τα 
οποία είναι ανοικτά ή υπό 
προγραμματισμό. Δεν θα πρέπει ωστόσο 
να απαγορεύεται στους παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να 
μνημονεύουν επιτυχώς ολοκληρωθείσες 
προσφορές για τις οποίες δεν είναι δυνατή 
πλέον η πραγματοποίηση επενδύσεων 
μέσω της πλατφόρμας.

(37) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών και 
των κυρίων των έργων, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που 
προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα 
πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο 
έναντι των υπόλοιπων έργων που 
διατίθενται στην πλατφόρμα τους. Θα 
πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται στους 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να μνημονεύουν 
επιτυχώς ολοκληρωθείσες προσφορές για 
τις οποίες δεν είναι δυνατή πλέον η 
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της 
πλατφόρμας, ώστε να διευκολύνεται η 
συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων των 
έργων.

Or. en

Τροπολογία 176
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα 
πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο 
ξεχωρίζοντάς το από τα υπόλοιπα έργα που 
διατίθενται στην πλατφόρμα τους. Ως εκ 
τούτου, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις 

(37) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα 
πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο 
ξεχωρίζοντάς το από τα υπόλοιπα έργα που 
διατίθενται στην πλατφόρμα τους. Δεν θα 
πρέπει ωστόσο να απαγορεύεται στους 
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δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
παρουσιάσεις έργων τα οποία είναι 
ανοικτά ή υπό προγραμματισμό. Δεν θα 
πρέπει ωστόσο να απαγορεύεται στους 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να μνημονεύουν 
επιτυχώς ολοκληρωθείσες προσφορές για 
τις οποίες δεν είναι δυνατή πλέον η 
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της 
πλατφόρμας.

παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να μνημονεύουν 
επιτυχώς ολοκληρωθείσες προσφορές για 
τις οποίες δεν είναι δυνατή πλέον η 
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της 
πλατφόρμας. Στο ίδιο πνεύμα, οι 
πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους 
επενδυτές σχετικά με τα ποσοστά 
αθέτησης υποχρεώσεων της πλατφόρμας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 177
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
ESMA αρμοδιότητες για τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας και την άσκηση 
εποπτείας. Για να είναι σε θέση η ESMA 
να εκπληρώσει την εν λόγω εποπτική 
εντολή της, θα πρέπει να της δοθεί η 
εξουσία να υποβάλλει αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών, να διεξάγει γενικές έρευνες 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, να εκδίδει 
δημόσιες ανακοινώσεις και 
προειδοποιήσεις και να επιβάλλει 
κυρώσεις. Η ESMA θα πρέπει να κάνει 
χρήση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και 
επιβολής κυρώσεων κατά αναλογικό 
τρόπο.

(40) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για 
να είναι σε θέση η ESMA να εκπληρώσει 
την εν λόγω εποπτική εντολή της, θα 
πρέπει να της δοθεί η εξουσία να 
υποβάλλει αιτήσεις παροχής πληροφοριών, 
να διεξάγει γενικές έρευνες και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, να εκδίδει δημόσιες 
ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις και να 
επιβάλλει κυρώσεις. Η ESMA θα πρέπει 
να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων 
εποπτείας και επιβολής κυρώσεων κατά 
αναλογικό τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 178
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
ESMA αρμοδιότητες για τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας και την άσκηση 
εποπτείας. Για να είναι σε θέση η ESMA
να εκπληρώσει την εν λόγω εποπτική 
εντολή της, θα πρέπει να της δοθεί η 
εξουσία να υποβάλλει αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών, να διεξάγει γενικές έρευνες 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, να εκδίδει 
δημόσιες ανακοινώσεις και 
προειδοποιήσεις και να επιβάλλει 
κυρώσεις. Η ESMA θα πρέπει να κάνει 
χρήση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και 
επιβολής κυρώσεων κατά αναλογικό 
τρόπο.

(40) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην εθνική αρμόδια αρχή
αρμοδιότητες για τη χορήγηση αδειών 
λειτουργίας και την άσκηση εποπτείας. Θα 
πρέπει να δοθεί στην εθνική αρμόδια 
αρχή η εξουσία να υποβάλλει αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών, να διεξάγει γενικές 
έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις, να 
εκδίδει δημόσιες ανακοινώσεις και 
προειδοποιήσεις και να επιβάλλει 
κυρώσεις. Η εθνική αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων 
εποπτείας και επιβολής κυρώσεων κατά 
αναλογικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 179
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην 

(40) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την 
παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
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ESMA αρμοδιότητες για τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας και την άσκηση 
εποπτείας. Για να είναι σε θέση η ESMA 
να εκπληρώσει την εν λόγω εποπτική 
εντολή της, θα πρέπει να της δοθεί η 
εξουσία να υποβάλλει αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών, να διεξάγει γενικές έρευνες 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, να εκδίδει 
δημόσιες ανακοινώσεις και 
προειδοποιήσεις και να επιβάλλει 
κυρώσεις. Η ESMA θα πρέπει να κάνει 
χρήση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και 
επιβολής κυρώσεων κατά αναλογικό 
τρόπο.

ESMA αρμοδιότητες για τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας και την άσκηση 
εποπτείας. Για να είναι σε θέση η ESMA 
να εκπληρώσει την εν λόγω εποπτική 
εντολή της, θα πρέπει να της δοθεί η 
εξουσία να υποβάλλει αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών, να διεξάγει γενικές έρευνες 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, να εκδίδει 
δημόσιες ανακοινώσεις και 
προειδοποιήσεις και να επιβάλλει 
κυρώσεις. Η ESMA θα πρέπει να κάνει 
χρήση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και 
επιβολής κυρώσεων κατά αναλογικό τρόπο
και θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 180
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η εκχώρηση των εν λόγω 
αρμοδιοτήτων στην ESMA επιτρέπει να 
γίνεται η αδειοδότηση και η εποπτεία με 
αποδοτικότερο τρόπο και υπό κεντρική 
διαχείριση, και να δημιουργηθούν 
οικονομίες κλίμακας. Το εν λόγω 
κεντρικό εποπτικό καθεστώς θα είναι 
άκρως επωφελές για τους συμμετέχοντες 
στην αγορά όσον αφορά τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια των δεδομένων, την προστασία 
των επενδυτών και την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η εκχώρηση των εν λόγω 
αρμοδιοτήτων στην ESMA επιτρέπει να 
γίνεται η αδειοδότηση και η εποπτεία με 
αποδοτικότερο τρόπο και υπό κεντρική 
διαχείριση, και να δημιουργηθούν 
οικονομίες κλίμακας. Το εν λόγω κεντρικό 
εποπτικό καθεστώς θα είναι άκρως 
επωφελές για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά όσον αφορά τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια των δεδομένων, την προστασία 
των επενδυτών και την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς.

(41) Η εκχώρηση των εν λόγω 
αρμοδιοτήτων στην ESMA επιτρέπει να 
γίνεται η αδειοδότηση και η εποπτεία με 
αποδοτικότερο τρόπο και υπό κεντρική 
διαχείριση, και να δημιουργηθούν 
οικονομίες κλίμακας. Το εν λόγω κεντρικό 
εποπτικό καθεστώς αποτρέπει τις 
αποκλίσεις εντός της Ένωσης και είναι 
άκρως επωφελές για τους συμμετέχοντες 
στην αγορά όσον αφορά τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια των δεδομένων, την προστασία 
των επενδυτών και την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 182
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η ESMA θα πρέπει να επιβάλλει 
τέλη στις άμεσα εποπτευόμενες οντότητες 
για να καλύπτει τις δαπάνες της, 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων. Το ύψος του τέλους θα πρέπει να 
είναι ανάλογο προς το μέγεθος της κάθε 
άμεσα εποπτευόμενης οντότητας, 
λαμβανομένου υπόψη του σταδίου 
ανάπτυξης του κλάδου της 
πληθοχρηματοδότησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η ESMA θα πρέπει να επιβάλλει 
τέλη στις άμεσα εποπτευόμενες οντότητες 
για να καλύπτει τις δαπάνες της, 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων. Το ύψος του τέλους θα πρέπει να 
είναι ανάλογο προς το μέγεθος της κάθε 
άμεσα εποπτευόμενης οντότητας, 
λαμβανομένου υπόψη του σταδίου 
ανάπτυξης του κλάδου της 
πληθοχρηματοδότησης.

(42) Η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει 
να επιβάλλει τέλη στις άμεσα 
εποπτευόμενες οντότητες για να καλύπτει 
τις δαπάνες της, συμπεριλαμβανομένων 
των γενικών εξόδων. Το ύψος του τέλους 
θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το 
μέγεθος της κάθε άμεσα εποπτευόμενης 
οντότητας, λαμβανομένου υπόψη του 
σταδίου ανάπτυξης του κλάδου της 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 184
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λειτουργία και οργάνωση παρόχων 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

α) λειτουργία και οργάνωση παρόχων 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βάσει 
δανειοδότησης και βάσει ιδίων 
κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 185
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αδειοδότηση και εποπτεία παρόχων 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

β) αδειοδότηση και εποπτεία παρόχων 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βάσει 
δανειοδότησης και βάσει ιδίων 
κεφαλαίων·
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Or. en

Τροπολογία 186
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαφάνεια και διαφημιστικές 
ανακοινώσεις σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στην 
Ένωση.

γ) διαφάνεια και διαφημιστικές 
ανακοινώσεις σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βάσει 
δανειοδότησης και βάσει ιδίων 
κεφαλαίων στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 187
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στα νομικά πρόσωπα που επιλέγουν να 
ζητήσουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και στους 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στα νομικά πρόσωπα που επιλέγουν να 
ζητήσουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και στους 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Για να έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας, τα εν λόγω νομικά 
πρόσωπα πρέπει να έχουν πραγματικό και 
σταθερό τόπο εγκατάστασης σε κράτος 
μέλος της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 188
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Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στις υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 189
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στις υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 190
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Οι εθνικές κανόνες ή απαιτήσεις 
αδειοδότησης που αφορούν τους κυρίους 
των έργων ή τους επενδυτές, δεν 
δύνανται να τους εμποδίζουν να 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
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αδειοδοτηθεί δυνάμει του κανονισμού 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 191
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 1 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 8 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 192
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 1 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 8 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 1 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 8 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να αυξήσει το όριο πάνω από το οποίο μία πλατφόρμα θα 
πρέπει να εκδίδει ενημερωτικό δελτίο. Το όριο του 1 εκατομμυρίου ευρώ είναι ενδεχομένως 
περιοριστικό για τα επόμενα έτη.

Τροπολογία 194
Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 1 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 8 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 195
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ



PE627.793v01-00 42/114 AM\1162839EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 1 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

δ) στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική 
αξία που υπερβαίνει το 8 000 000 EUR 
ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, 
όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 
μηνών ανά συγκεκριμένο έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 196
Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που διευκολύνουν 
την άντληση κεφαλαίων μέσω των 
πλατφορμών τους με αρχικές προσφορές 
εικονικού νομίσματος (ICO) στις οποίες 
εκδίδονται συμβολικά κέρματα χωρίς 
κεντρικό εκδότη.

Or. en

Τροπολογία 197
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που 
χρησιμοποιούν αρχικές προσφορές 
εικονικού νομίσματος (ICO) στις 
πλατφόρμες τους·

Or. en
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Τροπολογία 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η νομοθεσία των κρατών μελών 
σχετικά με τις απαιτήσεις αδειοδότησης 
για τους κυρίους των έργων ή τους 
επενδυτές δεν δύναται να τους εμποδίζει 
να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί δυνάμει του κανονισμού 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 199
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «υπηρεσία 
πληθοχρηματοδότησης»: η σύζευξη του 
ενδιαφέροντος επενδυτών και του κυρίου 
του έργου για τη χρηματοδότηση 
επιχείρησης μέσω της χρήσης
πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης, και η 
οποία περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα 
εξής:

α) «υπηρεσία 
πληθοχρηματοδότησης»: η παροχή μιας
πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης που 
καθιστά δυνατή οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες υπηρεσίες:

Or. en

Τροπολογία 200
Εύα Καϊλή
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «υπηρεσία 
πληθοχρηματοδότησης»: η σύζευξη του 
ενδιαφέροντος επενδυτών και του κυρίου 
του έργου για τη χρηματοδότηση 
επιχείρησης μέσω της χρήσης πλατφόρμας 
πληθοχρηματοδότησης, και η οποία 
περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα εξής:

α) «υπηρεσία 
πληθοχρηματοδότησης»: η σύζευξη, από 
τη μία πλευρά, επενδυτών ή δανειστών 
που σκοπεύουν να παράσχουν κεφάλαια 
σε επιχειρήσεις και, από την άλλη, 
εταιρειών ή κυρίων έργου, μέσω της 
χρήσης πλατφόρμας 
πληθοχρηματοδότησης, και η οποία 
περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 201
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τη διευκόλυνση της χορήγησης 
δανείων·

i) υπηρεσία πληθοχρηματοδότησης 
άμεσης προσφοράς:

Or. en

Τροπολογία 202
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τη διευκόλυνση της χορήγησης 
δανείων·

i) τη διευκόλυνση της χορήγησης 
δανείων, η οποία ονομάζεται επίσης 
πληθοχρηματοδότηση βάσει 
δανειοδότησης·

Or. en
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Τροπολογία 203
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διευκόλυνση μόνο της σύζευξης 
του επενδυτή με τον κύριο έργου ή τους 
κυρίους έργου· και

Or. en

Τροπολογία 204
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διευκόλυνση μόνο της σύζευξης 
του κυρίου έργου με τον επενδυτή ή τους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 205
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την τοποθέτηση χωρίς δέσμευση 
ανάληψης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα I, τμήμα Α σημείο 7 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών που 
εκδίδει ο κύριος του έργου και τη λήψη 
και διαβίβαση εντολών πελατών, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα I, τμήμα Α 
σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε 

ii) διαμεσολαβούμενη υπηρεσία 
πληθοχρηματοδότησης:
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σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες·

Or. en

Τροπολογία 206
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την τοποθέτηση χωρίς δέσμευση 
ανάληψης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα I, τμήμα Α σημείο 7 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών που 
εκδίδει ο κύριος του έργου και τη λήψη 
και διαβίβαση εντολών πελατών, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα I, τμήμα Α 
σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε 
σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες·

ii) την τοποθέτηση χωρίς δέσμευση 
ανάληψης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα I, τμήμα Α σημείο 7 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών, 
συμπεριλαμβανομένων συμβολικών 
κερμάτων από ICO, τις οποίες εκδίδουν 
επιχειρήσεις ή κύριοι έργου και τη λήψη 
και διαβίβαση εντολών πελατών, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα I, τμήμα Α 
σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε 
σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες·

Or. en

Τροπολογία 207
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την τοποθέτηση χωρίς δέσμευση 
ανάληψης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα I, τμήμα Α σημείο 7 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών που 
εκδίδει ο κύριος του έργου και τη λήψη και 
διαβίβαση εντολών πελατών, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα I, τμήμα Α 
σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε 
σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες·

ii) την τοποθέτηση χωρίς δέσμευση 
ανάληψης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα I, τμήμα Α σημείο 7 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών που 
εκδίδει ο κύριος του έργου και τη λήψη και 
διαβίβαση εντολών πελατών, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα I, τμήμα Α 
σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε 
σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες, η 
οποία ονομάζεται επίσης 
πληθοχρηματοδότηση βάσει ιδίων 
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κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 208
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διευκόλυνση τουλάχιστον της 
σύζευξης του επενδυτή με τον κύριο 
έργου ή τους κυρίους έργου και της 
τιμολόγησης και της ομαδοποίησης των 
προσφορών· and/or

Or. en

Τροπολογία 209
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διευκόλυνση τουλάχιστον της 
σύζευξης του κυρίου έργου με τον 
επενδυτή ή τους επενδυτές και/ή της 
τιμολόγησης των προσφορών·

Or. en

Τροπολογία 210
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ii α) Τουλάχιστον οι παρακάτω 
δραστηριότητες (μεταξύ άλλων) 
θεωρούνται υπηρεσίες στις οποίες 
αναφέρεται το σημείο ii:

α) τοποθέτηση χωρίς δέσμευση 
ανάληψης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 7 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών που 
εκδίδει ο κύριος του έργου·

β) παροχή επενδυτικών συμβουλών, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι τμήμα Α 
σημείο 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε 
σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες· και

γ) λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
τμήμα Α σημείο 1 της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ, σε σχέση με τις εν λόγω 
κινητές αξίες·

Or. en

Τροπολογία 211
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) τη διευκόλυνση προσφορών εκ 
μέρους επενδυτών προς μια οντότητα που 
εκδίδει συμβολικά κέρματα μέσω αρχικής 
προσφοράς εικονικού νομίσματος (ICO) 
με χρήση αντισυμβαλλόμενου·

Or. en

Τροπολογία 212
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης»: νομικό πρόσωπο 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης και έχει 
αδειοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA) σύμφωνα με το άρθρο 11 
του παρόντος κανονισμού·

γ) «πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης»: νομικό πρόσωπο 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης βάσει 
δανειοδότησης και βάσει ιδίων 
κεφαλαίων και έχει αδειοδοτηθεί για τον 
σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 213
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) «αρχική προσφορά εικονικού 
νομίσματος ή ICO»: οποιαδήποτε 
προσφορά προς το κοινό εκ μέρους 
εταιρείας που εκδίδει συμβολικά κέρματα 
τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία:

α) νομική αξίωση στην ιδιοκτησία της 
εκδίδουσας εταιρείας που ισοδυναμεί με 
εταιρικές μετοχές (μετοχικά συμβολικά 
κέρματα)·

β) νομική αξίωση στις μελλοντικές 
ταμειακές ροές της εκδίδουσας εταιρείας 
που ισοδυναμεί με ομόλογα (ομολογιακά 
συμβολικά κέρματα).

Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά τα 
συμβολικά κέρματα «κινητές αξίες» κατά 
την έννοια του σημείου i) της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en
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Τροπολογία 214
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) «αρχική προσφορά εικονικού 
νομίσματος ή ICO»: εκδήλωση 
πληθοχρηματοδότησης για τη δημιουργία 
συμβολικών κερμάτων τα οποία 
εκδίδονται και πωλούνται από 
επιχειρηματική οντότητα και με τα οποία 
εκχωρείται στον αγοραστή αξίωση 
μετοχικής κυριότητας στην εκδίδουσα 
εταιρεία (μετοχικό συμβολικό κέρμα) ή 
αξίωση στις μελλοντικές ταμειακές ροές 
της εταιρείας (ομολογιακό συμβολικό 
κέρμα).

Or. en

Τροπολογία 215
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) «δάνειο»: συμφωνία βάσει της 
οποίας ένα ποσό διατίθεται από έναν ή 
περισσότερους πελάτες σε έναν ή 
περισσότερους κυρίους έργων μέσω της 
πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης, το 
οποίο πρέπει να αποπληρωθεί ή να 
επιστραφεί·

Or. en

Τροπολογία 216
Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ a) «αρχική προσφορά εικονικού 
νομίσματος» ή «ICO»: μέθοδος άντλησης 
χρηματοδότησης από το κοινό μέσω της 
χρήσης συμβολικών κερμάτων που 
διατίθενται προς πώληση από επιχείρηση 
ή ιδιώτη με αντάλλαγμα παραστατικά 
νομίσματα ή κρυπτονομίσματα·

Or. en

Τροπολογία 217
Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ β) «συμβολικό κέρμα»: οποιαδήποτε 
μορφή ψηφιακού μέσου συναλλαγών, 
ψηφιακής λογιστικής μονάδας και/ή 
μέσου αποθήκευσης αξίας που λειτουργεί 
ως περιουσιακό στοιχείο ή 
αντιπροσωπεύει περιουσιακό στοιχείο·

Or. en

Τροπολογία 218
Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ γ) «κρυπτονόμισμα»: 
μαθηματικοποιημένο, αποκεντρωμένο 
και μετατρέψιμο εικονικό νόμισμα που 
προστατεύεται με κρυπτογραφικά μέσα, 
το οποίο βασίζεται σε δημόσια και 
ιδιωτικά κλειδιά για τη μεταβίβαση αξίας 
από ένα άτομο σε άλλο και το οποίο 
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μπορεί να υπογράφεται με κρυπτογραφικό 
τρόπο κάθε φορά που μεταβιβάζεται·

Or. en

Τροπολογία 219
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 για την 
περαιτέρω εξειδίκευση τεχνικών στοιχείων 
των ορισμών της παραγράφου 1, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της 
αγοράς, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η 
πείρα από τη λειτουργία των πλατφορμών 
πληθοχρηματοδότησης και την παροχή 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 για την 
περαιτέρω εξειδίκευση τεχνικών και 
νομικών στοιχείων των ορισμών της 
παραγράφου 1, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και η πείρα από τη 
λειτουργία των πλατφορμών 
πληθοχρηματοδότησης και την παροχή 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 220
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης 
παρέχονται μόνο από νομικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος της 
Ένωσης και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

1. Υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης 
παρέχονται μόνο από νομικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο 
εγκατάστασης σε κράτος μέλος της 
Ένωσης και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. 
Αντιστοίχως, τα νομικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα δεν 
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μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 221
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν καταβάλλουν 
ούτε λαμβάνουν αμοιβή, έκπτωση ή μη 
χρηματικό όφελος για να κατευθύνουν 
εντολές επενδυτών σε συγκεκριμένη 
προσφορά πληθοχρηματοδότησης που 
διατίθεται στην πλατφόρμα τους ή σε 
συγκεκριμένη προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχεται σε 
πλατφόρμα τρίτου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 222
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τη χρήση εταιρειών 
ειδικού σκοπού για την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης έχουν 
μόνο το δικαίωμα να μεταβιβάζουν ένα 
περιουσιακό στοιχείο στην εταιρεία 
ειδικού σκοπού προκειμένου να δίνεται 
στους επενδυτές η δυνατότητα να 
αποκτούν άνοιγμα στο εν λόγω 

5. Όσον αφορά τη χρήση 
επενδυτικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών 
ειδικού σκοπού, για την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε επενδυτές οι 
οποίοι είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι 
ή επιλεγόμενοι επαγγελματίες επενδυτές 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, 
οι πάροχοι υπηρεσιών 



PE627.793v01-00 54/114 AM\1162839EL.docx

EL

περιουσιακό στοιχείο μέσω της απόκτησης 
κινητών αξιών. Η απόφαση για απόκτηση 
ανοίγματος στον εν λόγω βασικό τίτλο 
εναπόκειται αποκλειστικά στους 
επενδυτές.

πληθοχρηματοδότησης έχουν μόνο το 
δικαίωμα να μεταβιβάζουν ένα ή 
περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στην 
εταιρεία ειδικού σκοπού προκειμένου να 
δίνεται στους επενδυτές η δυνατότητα να 
αποκτούν άνοιγμα στα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία μέσω της 
απόκτησης κινητών αξιών. Η απόφαση για 
απόκτηση ανοίγματος στον εν λόγω 
βασικό τίτλο εναπόκειται αποκλειστικά 
στους επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 223
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τη χρήση εταιρειών 
ειδικού σκοπού για την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης έχουν 
μόνο το δικαίωμα να μεταβιβάζουν ένα 
περιουσιακό στοιχείο στην εταιρεία 
ειδικού σκοπού προκειμένου να δίνεται 
στους επενδυτές η δυνατότητα να 
αποκτούν άνοιγμα στο εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο μέσω της απόκτησης 
κινητών αξιών. Η απόφαση για απόκτηση 
ανοίγματος στον εν λόγω βασικό τίτλο 
εναπόκειται αποκλειστικά στους 
επενδυτές.

5. Όσον αφορά τη χρήση εταιρειών 
ειδικού σκοπού για την παροχή υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης για επενδυτές οι 
οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι 
αντισυμβαλλόμενοι, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης έχουν μόνο το 
δικαίωμα να μεταβιβάζουν ένα 
περιουσιακό στοιχείο στην εταιρεία 
ειδικού σκοπού προκειμένου να δίνεται 
στους επενδυτές η δυνατότητα να 
αποκτούν άνοιγμα στο εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο μέσω της απόκτησης
κινητών αξιών. Η απόφαση για απόκτηση 
ανοίγματος στον εν λόγω βασικό τίτλο 
εναπόκειται αποκλειστικά στους 
επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 224
Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a

Παροχή αρχικών προσφορών εικονικού 
νομίσματος

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν λάβει 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 και οι 
οποίοι διευκολύνουν τη διενέργεια των 
ICO που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου 4α.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο στις ICO για συμβολικά κέρματα 
στις οποίες υπάρχει κεντρικός εκδότης 
των συμβολικών κερμάτων.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο στις ICO για συμβολικά κέρματα τα 
οποία αποτελούν είτε δάνεια είτε κινητές 
αξίες.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο στην πρωτογενή έκδοση ή πώληση 
συμβολικών κερμάτων και όχι στις 
δευτερογενείς συναλλαγές με αυτά τα 
συμβολικά κέρματα.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στην ιδιωτική επένδυση συμβολικών 
κερμάτων.

6. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στις ICO με ανταλλακτική αξία άνω των 
8 000 000 EUR ανά έκδοση στο πλαίσιο 
μίας ICO.

Or. en

Τροπολογία 225
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a

Παροχή αρχικών προσφορών εικονικού 
νομίσματος

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν 
υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο i α) 
σημείο iv) εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 10.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο στην πρωτογενή πώληση 
συμβολικών κερμάτων.

3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στην ιδιωτική επένδυση των συμβολικών 
κερμάτων.

Or. en

Τροπολογία 226
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a

Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης εφαρμόζουν ένα 
ελάχιστο επίπεδο δέουσας επιμέλειας 
σχετικά με τους κυρίους έργων που 
προτείνουν το προς χρηματοδότηση έργο 
στην πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησής 
τους.

2. Το ελάχιστο επίπεδο δέουσας 
επιμέλειας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

α) την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου 
όσον αφορά καταδίκες ή ποινές δυνάμει 
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εθνικών κανόνων που ισχύουν στους 
τομείς του εμπορικού δικαίου, του 
πτωχευτικού δικαίου, της νομοθεσίας για 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της 
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της απάτης ή της 
επαγγελματικής ευθύνης·

β) απόδειξη ότι ο κύριος έργου ή η 
εταιρεία που επιδιώκει να 
χρηματοδοτηθεί μέσω της πλατφόρμας 
πληθοχρηματοδότησης δεν είναι 
εγκατεστημένη σε περιοχές δικαιοδοσίας 
που απαριθμούνται στο πλαίσιο της 
σχετικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά 
τις μη συνεργαζόμενες περιοχές 
δικαιοδοσίας, ή που χαρακτηρίζονται ως 
τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή που 
δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα 
ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα 
φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και 
την ανταλλαγή πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 227
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θεσπίζουν και 
διατηρούν αποτελεσματικές και διαφανείς 
διαδικασίες για την άμεση, δίκαιη και 
συνεπή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
που λαμβάνουν από πελάτες.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν, 
διατηρούν και δημοσιοποιούν
αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες 
για την άμεση, δίκαιη και συνεπή 
αντιμετώπιση των καταγγελιών που 
λαμβάνουν από πελάτες.

Or. en
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Τροπολογία 228
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θεσπίζουν και 
διατηρούν αποτελεσματικές και διαφανείς 
διαδικασίες για την άμεση, δίκαιη και 
συνεπή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
που λαμβάνουν από πελάτες.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θεσπίζουν και 
διατηρούν αποτελεσματικές, διαφανείς και 
τυποποιημένες διαδικασίες για την άμεση, 
δίκαιη και συνεπή αντιμετώπιση των 
καταγγελιών που λαμβάνουν από πελάτες.

Or. fr

Τροπολογία 229
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται, εκτός κι αν 
δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες
με τρόπο κατάλληλο για τους δυνητικούς 
επενδυτές και τους επενδυτές που είναι 
εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχηματοδότησης ορίζουν σαφείς και 
διαφανείς διαδικασίες επιλογής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο οι πλατφόρμες να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους πελάτες τους σχετικά 
με τα έργα που προτείνουν. Η εν λόγω επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται επί 
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αντικειμενικής βάσης. Από τη στιγμή που οι επενδυτές προσδιορίσουν το προφίλ κινδύνου τους, 
θα ήταν ενδιαφέρον η πλατφόρμα να μπορεί να τους προτείνει έργα που ανταποκρίνονται σε 
αυτό που αναζητούν.

Τροπολογία 230
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται, εκτός εάν η εν 
λόγω χρηματοδοτική συμμετοχή έχει ως 
στόχο να εξασφαλίζει σε συστηματική 
βάση, για το σύνολο των προσφορών, την 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων των 
παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης και των 
επενδυτών, ή προορίζεται ως μέσο 
παρέμβασης για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 231
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
τις οποίες διαχειρίζονται, εκτός εάν η εν 
λόγω χρηματοδοτική συμμετοχή αφορά 
όλα τα έργα ή τις προσφορές με 
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συστηματικό τρόπο και χωρίς διακρίσεις, 
με στόχο να εξασφαλίζει την 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ 
των επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 232
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν δέχονται ως 
πελάτη μέτοχό τους που κατέχει το 20 % ή 
περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου τους, διευθυντή ή 
υπάλληλό τους, ή πρόσωπο που συνδέεται 
μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση 
ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν δέχονται ως 
πελάτη μέτοχό τους που κατέχει το 20 % ή 
περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου τους, διευθυντή ή 
υπάλληλό τους, ή πρόσωπο που ασκεί, ή 
είναι σε θέση να ασκήσει, σημαντική 
επιρροή ή έλεγχο επί των έργων και των 
προσφορών πληθοχρηματοδότησης που 
παρέχονται στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 233
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν δέχονται ως 
πελάτη μέτοχό τους που κατέχει το 20 % ή 
περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου τους, διευθυντή ή 
υπάλληλό τους, ή πρόσωπο που συνδέεται 
μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση 
ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν δέχονται ως 
πελάτη μέτοχό τους που κατέχει το 10 % ή 
περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου τους, διευθυντή ή 
υπάλληλό τους, ή πρόσωπο που συνδέεται 
μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση 
ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
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παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 234
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης γνωστοποιούν 
στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες 
τους τη γενική φύση και τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό αυτών 
των κινδύνων, όταν το κρίνουν αναγκαίο 
προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους 
εσωτερικούς κανόνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης γνωστοποιούν 
στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες 
τους τη γενική φύση και τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό αυτών 
των κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 235
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a

Ευθυγράμμιση των συμφερόντων της 
πλατφόρμας με τα συμφέροντα των 

επενδυτών

1. Για να εξασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες 
ευθυγραμμίζουν τα κίνητρά τους με αυτά 
των επενδυτών, ενθαρρύνονται οι 
μηχανισμοί παροχής κινήτρων.

2. Οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης 
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δύνανται να συμμετάσχουν στη 
χρηματοδότηση ενός έργου. Η εν λόγω 
συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 2 % του 
κεφαλαίου που έχει συγκεντρωθεί για το 
έργο.

3. Μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή 
επιτυχούς έκβασης (διακράτησης) στον 
πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κάθε φορά που 
ένα έργο εξέρχεται επιτυχώς από την 
πλατφόρμα.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης περιγράφουν στην 
ESMA την πολιτική ευθυγράμμισης 
συμφερόντων που σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν πριν από την χορήγηση 
άδειας και ζητούν την έγκρισή της.

5. Οι πλατφόρμες δύνανται να 
τροποποιούν την πολιτική ευθυγράμμισης 
συμφερόντων κάθε τρία έτη. Κάθε 
τροποποίηση υπόκειται στην έγκριση της 
ESMA.

6. Οι πλατφόρμες περιγράφουν ρητά την 
πολιτική ευθυγράμμισης συμφερόντων 
που εφαρμόζουν, σε εμφανές σημείο στον 
ιστότοπό τους.

Or. en

Τροπολογία 236
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξωτερική ανάθεση σημαντικών 
επιχειρησιακών λειτουργιών δεν 
παραβλάπτει ουσιωδώς την ποιότητα του 
εσωτερικού ελέγχου του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ούτε τη 
δυνατότητα της ESMA να εποπτεύει τη 
συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς όλες τις 

2. Η εξωτερική ανάθεση σημαντικών 
επιχειρησιακών λειτουργιών δεν 
παραβλάπτει την ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ούτε τη δυνατότητα 
της εθνικής αρμόδιας αρχής να εποπτεύει 
τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς όλες τις 
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υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 237
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξωτερική ανάθεση σημαντικών 
επιχειρησιακών λειτουργιών δεν 
παραβλάπτει ουσιωδώς την ποιότητα του 
εσωτερικού ελέγχου του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ούτε τη 
δυνατότητα της ESMA να εποπτεύει τη 
συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η εξωτερική ανάθεση σημαντικών 
επιχειρησιακών λειτουργιών δεν 
παραβλάπτει την ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ούτε τη δυνατότητα 
της ESMA να εποπτεύει τη συμμόρφωση 
του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 238
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ή τρίτοι πάροχοι 
που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν 
διατηρούν κεφάλαια πελατών ούτε 
παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών παρά μόνο 
εφόσον τα εν λόγω κεφάλαια προορίζονται 
για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης και ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή ο 
τρίτος πάροχος που ενεργεί για 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ή τρίτοι πάροχοι 
που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν 
διατηρούν κεφάλαια πελατών ούτε 
παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών ούτε 
ενεργούν ως θεματοφύλακες παρά μόνο 
εφόσον τα εν λόγω κεφάλαια προορίζονται 
για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης και ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή ο 
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λογαριασμό του είναι πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 11 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2366.

τρίτος πάροχος που ενεργεί για 
λογαριασμό του είναι πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 11 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2366.

Or. en

Τροπολογία 239
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν παρέχουν 
υπηρεσίες πληρωμών ή διατήρηση και 
φύλαξη κεφαλαίων σε σχέση με υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, είτε μόνοι τους 
είτε μέσω τρίτου, οι εν λόγω πάροχοι 
πληθοχρηματοδότησης θεσπίζουν και 
διατηρούν ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι κύριοι έργων δέχονται 
χρηματοδότηση προσφορών 
πληθοχρηματοδότησης προσφέρουν ή 
οποιαδήποτε πληρωμή μόνο μέσω ενός 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 11 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

4. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν παρέχουν 
υπηρεσίες πληρωμών ή διατήρηση και 
φύλαξη κεφαλαίων σε σχέση με υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, είτε μόνοι τους 
είτε μέσω τρίτου, οι εν λόγω πάροχοι 
πληθοχρηματοδότησης θεσπίζουν και 
διατηρούν ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι κύριοι έργων δέχονται 
χρηματοδότηση προσφορών 
πληθοχρηματοδότησης ή οποιαδήποτε 
πληρωμή μόνο μέσω ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών ή ενός 
αντιπροσώπου που παρέχει υπηρεσίες 
πληρωμών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 11 και στο άρθρο 19 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσία πληρωμών μέσω τρίτων, 
δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας PSD 2.

Τροπολογία 240
Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

1. Κάθε νομικό πρόσωπο που 
προτίθεται να καταστεί πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
υποβάλλει αίτηση στην εθνική αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο, για χορήγηση άδειας 
παροχής υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 241
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

1. Κάθε νομικό πρόσωπο που 
προτίθεται να καταστεί πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
υποβάλλει αίτηση στην εθνική αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο, για χορήγηση άδειας 
παροχής υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 242
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
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στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

στην εθνική αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο για 
χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 243
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Η 
ESMA ενημερώνει την εθνική αρμόδια 
αρχή (ΕΑΑ) όταν λαμβάνει αίτηση για 
χορήγηση άδειας. Η ΕΑΑ μπορεί να 
υποβάλει σημείωμα με το οποίο αναφέρει 
πιθανές αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις 
σχετικά με τον αιτούντα στην ESMA.

Or. en

Τροπολογία 244
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

1. Το νομικό πρόσωπο που προτίθεται 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση 
στην ESMA για χορήγηση άδειας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Η 
ESMA ενημερώνει την εθνική αρμόδια 
αρχή (ΕΑΑ) όταν λαμβάνει αίτηση για 
χορήγηση άδειας. Η εθνική αρμόδια αρχή 
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μπορεί να υποβάλει ενστάσεις στην 
ESMA σχετικά με τον αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 245
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή των ρυθμίσεων 
επιχειρησιακής συνέχειας του υποψηφίου 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης·

ζ) περιγραφή των ρυθμίσεων 
επιχειρησιακής συνέχειας του υποψηφίου 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ώστε να 
διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας μιας πλατφόρμας, η 
διαχείριση των αποπληρωμών των 
δανείων και των επενδύσεων θα 
συνεχιστεί για τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 246
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) περιγραφή των εσωτερικών 
κανόνων του υποψήφιου παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που δεν 
επιτρέπουν σε μέτοχό του που κατέχει το 
20 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου του, σε διευθυντή ή 
υπάλληλό του, ή σε πρόσωπο που 
συνδέεται μαζί του άμεσα ή έμμεσα με 
σχέση ελέγχου, να εμπλέκεται σε 
συναλλαγές πληθοχρηματοδότησης που 
παρέχει ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης·

ι) περιγραφή των εσωτερικών 
κανόνων του υποψήφιου παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που δεν 
επιτρέπουν σε μέτοχό του που κατέχει το 
10 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου του, σε διευθυντή ή 
υπάλληλό του, ή σε πρόσωπο που 
συνδέεται μαζί του άμεσα ή έμμεσα με 
σχέση ελέγχου, να εμπλέκεται σε 
συναλλαγές πληθοχρηματοδότησης που 
παρέχει ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης·
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Or. en

Τροπολογία 247
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) αντίγραφο τραπεζικού 
λογαριασμού από το οποίο προκύπτει η 
διαθεσιμότητα μετοχικού κεφαλαίου 
ύψους 60 000 EUR που απαιτείται για την 
άδεια, ή, εναλλακτικά, ασφάλιση αστικής 
ευθύνης για αυτό το ποσό·

Or. en

Τροπολογία 248
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την οργάνωση των παρόχων, ελλείψει ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης, η 
πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να τεκμηριώνουν ανά πάσα στιγμή την ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου που καλύπτει τις χρηματικές συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των 
επαγγελματικών υποχρεώσεών τους.

Τροπολογία 249
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν αρχικό 
κεφάλαιο 50 000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 250
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ESMA, εντός 20 εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτιμά 
εάν η εν λόγω αίτηση είναι πλήρης. Εάν η 
αίτηση δεν είναι πλήρης, η ESMA ορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας ο υποψήφιος 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης οφείλει να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

4. Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός 30
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, εκτιμά εάν η εν λόγω αίτηση 
είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι 
πλήρης, η εθνική αρμόδια αρχή ορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας ο υποψήφιος 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης οφείλει να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

Or. en

Τροπολογία 251
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ESMA, εντός 20 εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτιμά 
εάν η εν λόγω αίτηση είναι πλήρης. Εάν η 
αίτηση δεν είναι πλήρης, η ESMA ορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας ο υποψήφιος 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης οφείλει να 

4. Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός 20 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, σε στενή συνεργασία με την 
ESMA, εκτιμά εάν η εν λόγω αίτηση είναι 
πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η 
εθνική αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία 
εντός της οποίας ο υποψήφιος πάροχος 
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παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν. υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης οφείλει 
να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

Or. en

Τροπολογία 252
Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ESMA, εντός 20 εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτιμά 
εάν η εν λόγω αίτηση είναι πλήρης. Εάν η 
αίτηση δεν είναι πλήρης, η ESMA ορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας ο υποψήφιος 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης οφείλει να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

4. Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός 20 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, εκτιμά εάν η εν λόγω αίτηση 
είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι 
πλήρης, η εθνική αρμόδια αρχή ορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας ο υποψήφιος 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης οφείλει να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

Or. en

Τροπολογία 253
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 
είναι πλήρης, η ESMA κοινοποιεί 
αμελλητί το γεγονός αυτό στον υποψήφιο 
πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

5. Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 
είναι πλήρης, η εθνική αρμόδια αρχή
κοινοποιεί αμελλητί το γεγονός αυτό στον 
υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 254
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Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 
είναι πλήρης, η ESMA κοινοποιεί 
αμελλητί το γεγονός αυτό στον υποψήφιο 
πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

5. Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 
είναι πλήρης, η εθνική αρμόδια αρχή
κοινοποιεί αμελλητί το γεγονός αυτό στον 
υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 255
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ESMA, εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης, ελέγχει τη 
συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 
προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνει 
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη 
χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Η ESMA έχει 
δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εάν υπάρχουν αντικειμενικοί 
και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν 
να θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την ορθή και 
συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική 
συνέχεια, και για το συμφέρον των 
πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

6. Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης, ελέγχει, σε στενή συνεργασία με 
την ESMA, τη συμμόρφωση του παρόχου 
υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό 
και λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη 
απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση 
χορήγησης άδειας λειτουργίας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Η 
εθνική αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα να 
αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
εάν υπάρχουν αντικειμενικοί και 
εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να 
θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την ορθή και 
συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική 
συνέχεια, και για το συμφέρον των 
πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 256
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ESMA, εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης, ελέγχει τη 
συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 
προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνει 
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη 
χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Η ESMA έχει 
δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εάν υπάρχουν αντικειμενικοί 
και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν 
να θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την ορθή και 
συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική 
συνέχεια, και για το συμφέρον των 
πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

6. Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός 
τριών μηνών από την παραλαβή της 
πλήρους αίτησης, ελέγχει τη συμμόρφωση 
του παρόχου υπηρεσιών προς τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό και λαμβάνει πλήρως 
αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή 
την άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Η εθνική αρμόδια 
αρχή έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας εάν 
υπάρχουν αντικειμενικοί και 
εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να 
θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την ορθή και 
συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική 
συνέχεια, και για το συμφέρον των 
πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 257
Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ESMA, εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης, ελέγχει τη 
συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών 
προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνει 
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη 
χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών 

6. Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης, ελέγχει τη συμμόρφωση του 
παρόχου υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό και λαμβάνει πλήρως 
αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή 
την άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας 
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πληθοχρηματοδότησης. Η ESMA έχει 
δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εάν υπάρχουν αντικειμενικοί 
και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν 
να θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την ορθή και 
συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική 
συνέχεια, και για το συμφέρον των 
πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Η εθνική αρμόδια 
αρχή έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας εάν 
υπάρχουν αντικειμενικοί και 
εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να 
θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί 
να αποτελέσει απειλή για την ορθή και 
συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική 
συνέχεια, και για το συμφέρον των 
πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 258
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιεί 
στην ESMA την απόφασή της σχετικά με 
τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης 
άδειας λειτουργίας. Η ESMA μπορεί να 
ζητήσει εκτίμηση της συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις αδειοδότησης και τους 
λόγους που δικαιολογούν τη χορήγηση 
άδειας. Εάν η ESMA δεν συμφωνεί με 
την απόφαση της εθνικής αρμόδιας 
αρχής, εκθέτει τους λόγους και εξηγεί και 
αιτιολογεί κάθε τυχόν σημαντική 
απόκλιση από την απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 259
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ESMA κοινοποιεί την απόφασή 
της στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν 
λόγω απόφασης.

7. Η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιεί 
την απόφασή της χωρίς καθυστέρηση
στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης μετά τη λήψη της 
εν λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 260
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ESMA κοινοποιεί την απόφασή 
της στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν 
λόγω απόφασης.

7. Η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιεί 
την απόφασή της στον υποψήφιο πάροχο 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης εντός 
δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν 
λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 261
Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ESMA κοινοποιεί την απόφασή 
της στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν 
λόγω απόφασης.

7. Η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιεί 
την απόφασή της στον υποψήφιο πάροχο 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης εντός 
πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
εν λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 262
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Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α

Αδειοδότηση παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης από τρίτες χώρες

1. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται 
να παρέχει υπηρεσίες
πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

α) η Επιτροπή έχει εκδώσει, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εκτελεστική πράξη που αποτελεί 
απόφαση ισοδυναμίας όσον αφορά τη 
χώρα εγκατάστασης του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

β) ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης έχει λάβει άδεια 
να παρέχει υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, και υπόκειται σε 
εποπτεία, στην εν λόγω τρίτη χώρα· γ) 
έχουν θεσπιστεί και βρίσκονται σε 
λειτουργία οι ρυθμίσεις συνεργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Μόλις εκπληρωθούν οι όροι που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης καταχωρίζει στην 
ESMA την πρόθεσή του να παρέχει 
υπηρεσίες στην Ένωση.

2. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
εκτελεστική πράξη με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι το νομικό πλαίσιο και 
οι εποπτικές πρακτικές μιας τρίτης 
χώρας εξασφαλίζουν ότι:

α) οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν λάβει 
άδεια στην εν λόγω τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
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κανονισμό ή συμμορφώνονται με νομικά 
δεσμευτικές απαιτήσεις της εθνικής 
νομοθεσίας της εν λόγω τρίτης χώρας, οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις 
του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης·

β) οι δεσμευτικές απαιτήσεις υπόκεινται 
σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή 
σε συνεχή βάση στην εν λόγω τρίτη χώρα.

H εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37a παράγραφος 
2.

3. Η ESMA προβαίνει σε ρυθμίσεις 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών των οποίων τα νομικά 
πλαίσια και οι εποπτικές πρακτικές έχουν 
αναγνωριστεί ως ισοδύναμα σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.

Οι σχετικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν 
τουλάχιστον: α) τον μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
ESMA και των αρμόδιων αρχών των 
ενδιαφερομένων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που διαθέτουν 
άδεια στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα τις 
οποίες ζητεί η ESMA·

β) τον μηχανισμό έγκαιρης ειδοποίησης 
της ESMA σε περίπτωση που μια 
αρμόδια αρχή τρίτης χώρας θεωρεί ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που διαθέτει 
άδεια στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και 
τελεί υπό την εποπτεία της, παραβιάζει 
τους όρους της άδειας του ή άλλη εθνική 
νομοθεσία στην εν λόγω τρίτη χώρα·

γ) τις διαδικασίες συντονισμού των 
εποπτικών δραστηριοτήτων.

4. Η ESMA καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
προσδιορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου των ρυθμίσεων 
συνεργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 ούτως ώστε να 
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διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές και η 
ESMA είναι σε θέση να ασκούν όλες τις 
εποπτικές εξουσίες τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως ... [XX μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 263
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α

Ασφάλιση

1. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
σε θέση να τεκμηριώνει ανά πάσα στιγμή 
την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
που καλύπτει τον πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης έναντι των 
χρηματικών συνεπειών της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης του σε 
περίπτωση παράβασης των 
επαγγελματικών υποχρεώσεών του όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Πριν από [έξι μήνες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος], η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 37 για τον 
καθορισμό των διατάξεων που 
απαιτούνται για την ασφάλιση που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την οργάνωση των παρόχων, ελλείψει ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης, η 
πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης να τεκμηριώνουν ανά πάσα στιγμή την ύπαρξη ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου που καλύπτει τις χρηματικές συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των 
επαγγελματικών υποχρεώσεών τους.

Τροπολογία 264
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης

Κεντροποιημένο μητρώο παρόχων 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και 
προσφορών πληθοχρηματοδότησης

Or. en

Τροπολογία 265
Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ESMA καταρτίζει μητρώο με 
όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Το μητρώο είναι 
διαθέσιμο στο κοινό μέσω του 
διαδικτυακού της τόπου και 
επικαιροποιείται τακτικά.

1. Η ESMA καταρτίζει μητρώο με 
όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν λάβει 
άδεια από εθνικές αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και, χωριστά, 
με όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης τρίτων χωρών 
που έχουν καταχωριστεί στην ESMA 
σύμφωνα με το άρθρο 10α. Το μητρώο 
είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του 
διαδικτυακού της τόπου και 
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επικαιροποιείται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 266
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ESMA καταρτίζει μητρώο με 
όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης. Το μητρώο είναι 
διαθέσιμο στο κοινό μέσω του 
διαδικτυακού της τόπου και 
επικαιροποιείται τακτικά.

1. Η ESMA καταρτίζει 
κεντροποιημένο μητρώο με όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών
πληθοχρηματοδότησης που έχουν λάβει 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10, το οποίο 
παρέχει πρόσβαση σε επιμέρους έργα ή 
προσφορές που παρέχονται από κάθε 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης. Το 
μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω 
του διαδικτυακού της τόπου και 
επικαιροποιείται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 267
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με επιμέρους έργα ή προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχει κάθε 
πλατφόρμα υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 268
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Brian Hayes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία της 
ESMA.

1. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχει τις 
υπηρεσίες του υπό την εποπτεία της 
εθνικής αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 269
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία της 
ESMA.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία των 
εθνικών αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 270
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές που 
είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση της 
άδειας και την άσκηση των εποπτικών 
εξουσιών επί των παρόχων υπηρεσιών 
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πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 271
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ESMA ελέγχει τη συμμόρφωση 
των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

3. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
ελέγχουν τη συμμόρφωση των παρόχων 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης προς τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 272
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ESMA ελέγχει τη συμμόρφωση 
των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

3. Η ESMA, σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές, ελέγχει τη 
συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης προς τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 273
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κοινοποιούν, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην ESMA
κάθε ουσιαστική μεταβολή στις 
προϋποθέσεις αδειοδότησης και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, παρέχουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τον 
παρόντα κανονισμό.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κοινοποιούν, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην εθνική 
αρμόδια αρχή κάθε ουσιαστική μεταβολή 
στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, παρέχουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 274
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ESMA διαθέτει εξουσία να 
ανακαλεί την άδεια λειτουργίας παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης:

1. Η εθνική αρμόδια αρχή διαθέτει 
εξουσία να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης:

Or. en

Τροπολογία 275
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ESMA ανακαλεί την άδεια 
λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε περίπτωση που 
κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 

3. Η εθνική αρμόδια αρχή ανακαλεί 
την άδεια λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε περίπτωση που 
η εθνική αρμόδια αρχή, σε διαβούλευση 
με την ESMA, συμπεράνει ότι τα 
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στοιχεία α) και β) θίγουν τα εχέγγυα 
εντιμότητας της διοίκησης του παρόχου 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή 
καταδεικνύουν αδυναμία του οργανωτικού 
πλαισίου διακυβέρνησης, των εσωτερικών 
μηχανισμών ελέγχου ή των διαδικασιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 5.

πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) 
θίγουν τα εχέγγυα εντιμότητας της 
διοίκησης του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ή καταδεικνύουν 
αδυναμία του οργανωτικού πλαισίου 
διακυβέρνησης, των εσωτερικών 
μηχανισμών ελέγχου ή των διαδικασιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 276
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ESMA ειδοποιεί, χωρίς αναίτια 
καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σχετικά με την 
απόφασή της για ανάκληση της άδειας του 
παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

4. Η εθνική αρμόδια αρχή ειδοποιεί, 
χωρίς αναίτια καθυστέρηση, την ESMA
σχετικά με την απόφασή της για ανάκληση 
της άδειας του παρόχου υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 277
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 19, που απευθύνονται από 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε πελάτες ή 

1. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 19, που απευθύνονται από 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε πελάτες ή 
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δυνητικούς πελάτες, σχετικά με τα κόστη 
και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης ή 
επένδυσης, σχετικά με τους όρους της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
επιλογής έργων πληθοχρηματοδότησης, ή 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, επιβάλλεται να 
είναι σαφείς, κατανοητές, πλήρεις και 
ορθές.

δυνητικούς πελάτες, σχετικά με τα κόστη 
και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης ή 
επένδυσης, σχετικά με τους όρους της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
επιλογής έργων πληθοχρηματοδότησης, ή 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, επιβάλλεται να 
είναι δίκαιες, σαφείς, ορθές και όχι 
παραπλανητικές.

Or. en

Τροπολογία 278
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 19, που απευθύνονται από 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, σχετικά με τα κόστη 
και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης ή 
επένδυσης, σχετικά με τους όρους της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
επιλογής έργων πληθοχρηματοδότησης, ή 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, επιβάλλεται να 
είναι σαφείς, κατανοητές, πλήρεις και 
ορθές.

1. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 19, που απευθύνονται από 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, σχετικά με τα κόστη, 
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και 
τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης ή 
επένδυσης, σχετικά με τους όρους της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
επιλογής έργων πληθοχρηματοδότησης, ή 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης, επιβάλλεται να 
είναι σαφείς, κατανοητές, πλήρεις και 
ορθές.

Or. en
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Τροπολογία 279
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δημοσιοποιούν σε 
εξαμηνιαία βάση το ποσοστό αθέτησης 
των έργων πληθοχρηματοδότησης που 
προσφέρονται στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησής τους κατά τους 
τελευταίους 48 μήνες ή, αν η πλατφόρμα 
λειτουργεί για διάστημα μικρότερο των 
τεσσάρων ετών, από την έναρξη 
λειτουργίας της. Το ποσοστό αθέτησης 
δημοσιοποιείται διαδικτυακά σε εμφανές 
σημείο στον ιστότοπο της πλατφόρμας. 
Ένα σημείωμα σχετικά με το ποσοστό 
αθέτησης αποστέλλεται στην ESMA σε 
εξαμηνιαία βάση.

Or. en

Τροπολογία 280
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 37 για να προσδιορίσει τη 
μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού 
αθέτησης των έργων που προσφέρονται 
στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης.

Or. en
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Τροπολογία 281
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πληροφόρηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται σε 
δυνητικούς πελάτες προτού διενεργήσουν 
συναλλαγή που αφορά 
πληθοχρηματοδότηση.

2. Η πληροφόρηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 θα τίθεται στη διάθεση 
δυνητικών πελατών σε οιαδήποτε 
κατάλληλη στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 282
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης εφαρμόζουν ένα 
ελάχιστο επίπεδο δέουσας επιμέλειας 
σχετικά με τους κυρίους των έργων 
πληθοχρηματοδότησης που επιδιώκουν 
να χρηματοδοτηθούν μέσω της 
πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησής τους.

2. Η ελάχιστη δέουσα επιμέλεια που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Απόδειξη ότι ο κύριος του έργου είναι 
ευυπόληπτο άτομο και διαθέτει 
κατάλληλες γνώσεις και πείρα που τού 
επιτρέπουν την επιδίωξη επενδύσεων σε 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης·

β) Απόδειξη ότι ο κύριος του έργου δεν 
έχει ποινικό μητρώο που περιλαμβάνει 
καταδίκες ή κυρώσεις βάσει των 
ισχυόντων εθνικών κανόνων που αφορούν 
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το εμπορικό δίκαιο, το πτωχευτικό 
δίκαιο, τη νομοθεσία στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τη 
νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την απάτη ή την επαγγελματική ευθύνη.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης γνωστοποιούν 
τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας που 
έχουν διενεργηθεί σε οποιοδήποτε έργο 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 283
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Δημοσιοποίηση ποσοστού αθέτησης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δημοσιοποιούν 
κάθε 6 μήνες το ποσοστό αθέτησης των 
έργων πληθοχρηματοδότησης που 
προσφέρθηκαν στις πλατφόρμες τους 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το 
ποσοστό αθέτησης δημοσιεύεται με σαφή 
τρόπο στον ιστότοπο της πλατφόρμας 
πληθοχρηματοδότησης.

2. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 37 προκειμένου να προσδιορίσει 
τη μεθοδολογία υπολογισμού του 
ποσοστού αθέτησης των έργων.

Or. en

Τροπολογία 284
Molly Scott Cato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14β

Δημοσιοποίηση ποσοστού αθέτησης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δημοσιοποιούν σε 
τριμηνιαία βάση το ποσοστό αθέτησης 
των έργων πληθοχρηματοδότησης που 
έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης κατά τους 
τελευταίους 36 μήνες ή από την έναρξη 
λειτουργίας της, εάν η πλατφόρμα 
βρίσκεται σε λειτουργία για διάστημα 
μικρότερο των τριών ετών.

2. Το ποσοστό αθέτησης των έργων 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
καταχωριστεί στην πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης δημοσιοποιείται 
σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο της 
πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 37 για τον προσδιορισμό της 
μεθοδολογίας υπολογισμού του ποσοστού 
αθέτησης των έργων που προσφέρονται 
στην πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 285
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, προτού 
παραχωρήσουν σε δυνητικό επενδυτή 
πλήρη πρόσβαση στις προσφορές τους 
πληθοχρηματοδότησης, αξιολογούν εάν 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης αξιολογούν εάν και 
ποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης είναι ενδεδειγμένες 
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και ποιες από τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης είναι 
ενδεδειγμένες για τον δυνητικό επενδυτή.

για τον δυνητικό επενδυτή.

Or. en

Τροπολογία 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, προτού 
παραχωρήσουν σε δυνητικό επενδυτή 
πλήρη πρόσβαση στις προσφορές τους 
πληθοχρηματοδότησης, αξιολογούν εάν 
και ποιες από τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης είναι 
ενδεδειγμένες για τον δυνητικό επενδυτή.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης, προτού 
παραχωρήσουν σε δυνητικό επενδυτή 
πλήρη πρόσβαση στις προσφορές τους 
πληθοχρηματοδότησης και τη δυνατότητα 
επένδυσης σε αυτές, αξιολογούν εάν και 
ποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
πληθοχρηματοδότησης είναι ενδεδειγμένες 
για τον δυνητικό επενδυτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν ο δυνητικός επενδυτής δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για να ολοκληρώσει τον έλεγχο 
διαφάνειας και γνώσεων, δεν θα πρέπει να του επιτρέπεται να επενδύσει σε μια προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης.

Τροπολογία 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πρόσβαση στις πληροφορίες 
προσφορών πληθοχρηματοδότησης 
περιορίζεται στους δυνητικούς επενδυτές 
που παρείχαν τις προσωπικές τους 
πληροφορίες, διάβασαν για τους 
κινδύνους που συνδέονται με την 
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πληθοχρηματοδότηση και τους 
αποδέχθηκαν ρητά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας δυνητικός επενδυτής, πριν μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφορές της 
πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης, θα πρέπει να έχει αποδεχθεί τους κινδύνους που 
συνδέονται με την πληθοχρηματοδότηση όπως η απώλεια επενδύσεων και η έλλειψη 
ρευστότητας των κινητών αξιών που λαμβάνονται.

Τροπολογία 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
της παραγράφου 1, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ζητούν 
πληροφορίες σχετικά με τις βασικές 
γνώσεις του δυνητικού επενδυτή και την 
κατανόηση του κινδύνου που ενέχει η 
πραγματοποίηση επένδυσης εν γένει και 
ειδικότερα όσον αφορά τα είδη 
επενδύσεων που προσφέρονται στην 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα εξής:

2. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
της παραγράφου 1α, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ζητούν 
πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την 
πείρα, τους επενδυτικούς στόχους, την 
οικονομική κατάσταση του δυνητικού 
επενδυτή και την κατανόηση του κινδύνου 
που ενέχει η πραγματοποίηση επένδυσης 
εν γένει και ειδικότερα όσον αφορά τα είδη 
επενδύσεων που προσφέρονται στην 
πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα εξής:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ομοίως, θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος διαφάνειας και αρχικών γνώσεων των δυνητικών 
επενδυτών προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερα η εν επιγνώσει συναίνεση του επενδυτή 
σχετικά με τους ενεχόμενους κινδύνους. Η έκταση του ελέγχου δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο 
τις γνώσεις και την πείρα του δυνητικού επενδυτή, αλλά επίσης την οικονομική κατάσταση και 
τους επενδυτικούς στόχους του.

Τροπολογία 289
Anne Sander
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε σχετική γνώση ή
επαγγελματική πείρα σε θέματα 
επενδύσεων πληθοχρηματοδότησης.

β) κάθε σχετική γνώση και
επαγγελματική πείρα σε θέματα 
επενδύσεων πληθοχρηματοδότησης.

Or. fr

Τροπολογία 290
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που δυνητικός 
επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 1, ή σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση 
των πληροφοριών που έλαβε βάσει της 
παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός επενδυτής 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό 
επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει 
στην πλατφόρμα του ενδέχεται να μην 
είναι ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον 
προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους. 
Οι εν λόγω πληροφορίες ή η 
προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
δεν εμποδίζουν δυνητικούς επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

4. Σε περίπτωση που ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κρίνει, 
στη βάση των πληροφοριών που έλαβε 
βάσει της παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός 
επενδυτής διαθέτει ανεπαρκείς γνώσεις ή 
ότι οι υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλες για 
αυτόν, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ενημερώνει τον εν 
λόγω δυνητικό επενδυτή ότι οι υπηρεσίες 
που προσφέρει στην πλατφόρμα του 
ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένες για 
εκείνον, και τον προειδοποιεί σχετικά με 
τους κινδύνους. Οι εν λόγω πληροφορίες ή 
η προειδοποίηση σχετικά με τους 
κινδύνους δεν εμποδίζουν δυνητικούς 
επενδυτές να επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης. Η προειδοποίηση 
αναφέρει σαφώς τον κίνδυνο ολικής 
απώλειας των χρημάτων που 
επενδύονται.

Or. en

Τροπολογία 291
Anne Sander
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που δυνητικός 
επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 1, ή σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση 
των πληροφοριών που έλαβε βάσει της 
παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός επενδυτής 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό 
επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει 
στην πλατφόρμα του ενδέχεται να μην 
είναι ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον 
προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους. 
Οι εν λόγω πληροφορίες ή η 
προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
δεν εμποδίζουν δυνητικούς επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

4. Σε περίπτωση που ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κρίνει, 
στη βάση των πληροφοριών που έλαβε 
βάσει της παραγράφου 1, ότι η προσφορά 
υπηρεσίας πληθοχρηματοδότησης δεν 
είναι ενδεδειγμένη για τον δυνητικό 
επενδυτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης ενημερώνει τον εν 
λόγω δυνητικό επενδυτή ότι οι υπηρεσίες 
που προσφέρει στην πλατφόρμα του 
ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένες για 
εκείνον, και τον προειδοποιεί σχετικά με 
τους κινδύνους. Οι εν λόγω πληροφορίες ή 
η προειδοποίηση σχετικά με τους 
κινδύνους δεν εμποδίζουν δυνητικούς 
επενδυτές να επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβληθούν σε έλεγχο γνώσεων πριν 
επενδύσουν σε προσφορές πληθοχρηματοδότησης. Ανεξάρτητα από το αρνητικό ή θετικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου, σε κάθε περίπτωση, ο επενδυτής μπορεί, αφού ενημερωθεί για το 
αποτέλεσμα του ελέγχου από την πλατφόρμα, να επενδύσει στο έργο. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
αναγκαίο ο επενδυτής να ολοκληρώσει τον έλεγχο γνώσεων.

Τροπολογία 292
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που δυνητικός 
επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 

4. Σε περίπτωση που δυνητικός 
επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
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παραγράφου 1, ή σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση 
των πληροφοριών που έλαβε βάσει της 
παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός επενδυτής 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό 
επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει 
στην πλατφόρμα του ενδέχεται να μην
είναι ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον 
προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους.
Οι εν λόγω πληροφορίες ή η 
προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
δεν εμποδίζουν δυνητικούς επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

παραγράφου 1, ή σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση 
των πληροφοριών που έλαβε βάσει της 
παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός επενδυτής 
διαθέτει ανεπαρκείς γνώσεις, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό 
επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει 
στην πλατφόρμα του δεν είναι 
ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον 
εμποδίζει ρητά να επενδύσει σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 293
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που δυνητικός 
επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 1, ή σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση 
των πληροφοριών που έλαβε βάσει της 
παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός επενδυτής 
διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό 
επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει 
στην πλατφόρμα του ενδέχεται να μην
είναι ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον 
προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους.
Οι εν λόγω πληροφορίες ή η 
προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
δεν εμποδίζουν δυνητικούς επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 

4. Σε περίπτωση που δυνητικός 
επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 1, ή σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση 
των πληροφοριών που έλαβε βάσει της 
παραγράφου 1, ότι ο δυνητικός επενδυτής 
διαθέτει ανεπαρκείς γνώσεις, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης 
ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό 
επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει 
στην πλατφόρμα του δεν είναι 
ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον 
εμποδίζει να επενδύσει σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.
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πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 294
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν ανά πάσα 
στιγμή σε δυνητικούς επενδυτές και 
επενδυτές τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν προσομοίωση της 
δυνατότητάς τους να επωμιστούν ζημίες, 
υπολογιζόμενες ως 10 % της καθαρής 
περιουσίας τους, με βάση τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν ανά πάσα 
στιγμή σε δυνητικούς επενδυτές και 
επενδυτές τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν προσομοίωση της 
δυνατότητάς τους να επωμιστούν ζημίες, 
υπολογιζόμενες ως 3% της καθαρής 
περιουσίας τους, με βάση τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 295
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της 
προσομοίωσης, δεν απαγορεύεται σε
δυνητικούς επενδυτές και επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Απαγορεύεται σε επενδυτές και 
δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε 
έργα πληθοχρηματοδότησης αν τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης 
καταδείξουν ότι ο δυνητικός επενδυτής 
δεν έχει οικονομική επιφάνεια που του 
επιτρέπει να επωμιστεί ζημίες.

Or. en

Τροπολογία 296
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Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της 
προσομοίωσης, δεν απαγορεύεται σε 
δυνητικούς επενδυτές και επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Απαγορεύεται σε δυνητικούς επενδυτές και 
επενδυτές να επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης, αν τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης
καταδείξουν ότι ο δυνητικός επενδυτής
δεν διαθέτει επαρκή οικονομική 
επιφάνεια που του επιτρέπει να επωμιστεί 
ζημίες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται 
στους επενδυτές να επενδύουν 
περισσότερα από 3 000 EUR ανά 
προσφορά πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 297
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της 
προσομοίωσης, δεν απαγορεύεται σε 
δυνητικούς επενδυτές και επενδυτές να 
επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της 
προσομοίωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δύνανται να 
απαγορεύουν σε δυνητικούς επενδυτές και 
επενδυτές να επενδύσουν σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης. Ωστόσο, οι 
επενδυτές παραμένουν υπεύθυνοι για τον 
πλήρη κίνδυνο ανάληψης επένδυσης.

Or. en

Τροπολογία 298
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 15 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτές δεν μπορούν να επενδύουν 
πάνω από 4 000 EUR ανά έργο 
πληθοχρηματοδότησης και 12 000 EUR 
ετησίως ανά πλατφόρμα 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 299
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 37 με τις οποίες εξειδικεύονται οι 
ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες:

6. Η Επιτροπή πρέπει, εντός έξι 
μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 37 με τις οποίες εξειδικεύονται οι 
ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες:

Or. fr

Τροπολογία 300
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν στους 
δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών 
πληροφοριών το οποίο καταρτίζει ο 
κύριος του έργου για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές 
συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις 
επίσημες γλώσσες τους οικείου κράτους 
μέλους ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη 

1. Ο κύριος του έργου καταρτίζει
δελτίο βασικών πληροφοριών για κάθε 
προσφορά πληθοχρηματοδότησης. Το 
δελτίο βασικών πληροφοριών για τους 
επενδυτές συντάσσεται σε μία τουλάχιστον 
από τις επίσημες γλώσσες του οικείου 
κράτους μέλους ή στα αγγλικά.
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στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 301
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν στους 
δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών 
πληροφοριών το οποίο καταρτίζει ο κύριος 
του έργου για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές 
συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις 
επίσημες γλώσσες τους οικείου κράτους 
μέλους ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη 
στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν στους 
δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών 
πληροφοριών το οποίο καταρτίζει ο κύριος 
του έργου για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές 
συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις 
επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους 
μέλους και στα αγγλικά.

Or. en

Τροπολογία 302
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν στους 
δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών 
πληροφοριών το οποίο καταρτίζει ο κύριος 
του έργου για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές 
συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις 
επίσημες γλώσσες τους οικείου κράτους 
μέλους ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη
στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης παρέχουν στους 
δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών 
πληροφοριών το οποίο καταρτίζει ο κύριος 
του έργου για κάθε προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης. Το δελτίο βασικών 
πληροφοριών για τους επενδυτές 
συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις 
επίσημες γλώσσες τους οικείου κράτους 
μέλους ή σε κοινή γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στον διεθνή 
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χρηματοοικονομικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 303
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν 
υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο i) του 
παρόντος κανονισμού παρέχουν στους 
δυνητικούς επενδυτές τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 304
Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
.
.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν δεν αποτελεί αποταμιευτικό 
προϊόν και δεν θα πρέπει να επενδύετε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % της 
καθαρής περιουσίας σας σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Το παρόν δεν αποτελεί αποταμιευτικό 
προϊόν και σας συμβουλεύουμε να μην
επενδύετε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
10 % της καθαρής περιουσίας σας σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 305
Marco Valli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
.
.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν δεν αποτελεί αποταμιευτικό 
προϊόν και δεν θα πρέπει να επενδύετε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % της 
καθαρής περιουσίας σας σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Το παρόν δεν αποτελεί αποταμιευτικό 
προϊόν και δεν θα πρέπει να επενδύετε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 3 % της 
καθαρής περιουσίας σας σε έργα 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 306
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
.
.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να 
πωλήσετε τα συγκεκριμένα επενδυτικά 
μέσα όποτε το θελήσετε.

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να 
πωλήσετε τα συγκεκριμένα επενδυτικά 
μέσα όποτε το θελήσετε. Αν έχετε τη 
δυνατότητα να πωλήσετε, ενδέχεται να 
υποστείτε ζημίες.

Or. en

Τροπολογία 307
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η απαίτηση που ορίζεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) δεν ισχύει για 
παρόχους υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν 
υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο 
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άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο ii) του 
παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω 
πάροχοι καταρτίζουν αντ’αυτού δελτίο 
βασικών πληροφοριών για την 
πλατφόρμα, το οποίο περιέχει αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα· 
τα συστήματα και τους ελέγχους που 
εφαρμόζει για τη διαχείριση του κινδύνου 
και την οικονομική μοντελοποίηση της 
προσφοράς πληθοχρηματοδότησης· 
καθώς και τις ιστορικές επιδόσεις της.

Or. en

Τροπολογία 308
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
απλότητα και συγκρισιμότητα, όταν οι 
επιχειρήσεις διαθέτουν οικονομικές 
καταστάσεις, υποχρεούνται να παρέχουν 
χρηματοοικονομικούς δείκτες 
κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας και 
ρευστότητας που υπολογίζονται με 
μεθόδους αναγνωρισμένες από την 
αγορά. Οι πλατφόρμες ενημερώνουν τους 
επενδυτές και τους δυνητικούς επενδυτές 
σχετικά με τους εν λόγω δείκτες σε 
μορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη 
συγκρισιμότητα μεταξύ επιχειρήσεων. Οι 
πλατφόρμες αναφέρουν διαδικτυακά με 
σημείωση ότι έχουν επαληθεύσει τον 
υπολογισμό των δεικτών. Οι δείκτες 
τροποποιούνται σε εξαμηνιαία βάση και 
οι πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι θα 
παρέχουν απλοποιημένα διαγράμματα 
χρονοσειρών που απεικονίζουν την 
οικονομική δυναμική της επιχείρησης. Η 
πλατφόρμα δύναται να παρέχει μια 
ενδεικτική, όχι δεσμευτική για την αγορά, 
εκτίμηση της αποτίμησης της 
επιχείρησης που ζητά ή έχει λάβει 
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χρηματοδότηση.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν και 
εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την 
επαλήθευση της πληρότητας και της 
σαφήνειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό 
δελτίο επενδύσεων.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν και 
εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την 
επαλήθευση της πληρότητας, της 
ορθότητας και της σαφήνειας των 
πληροφοριών που περιέχονται στο βασικό 
ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 310
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν και 
εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την 
επαλήθευση της πληρότητας και της 
σαφήνειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό 
δελτίο επενδύσεων.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν και 
εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την 
επαλήθευση της ορθότητας, της
πληρότητας και της σαφήνειας των 
πληροφοριών που περιέχονται στο βασικό 
ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 311
Caroline Nagtegaal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαπιστώνει την 
ύπαρξη ουσιώδους παράλειψης, ουσιώδους 
σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας στο 
βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων, ο 
κύριος του έργου συμπληρώνει ή 
τροποποιεί τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η εν λόγω συμπλήρωση ή 
τροποποίηση, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν πραγματοποιεί 
την προσφορά πληθοχρηματοδότησης ή 
ακυρώνει την υφιστάμενη προσφορά έως 
ότου το δελτίο βασικών πληροφοριών για 
τους επενδυτές συμμορφωθεί προς τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

6. Όταν πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης διαπιστώνει την 
ύπαρξη ουσιώδους παράλειψης, ουσιώδους 
σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας στο 
βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων, ο 
κύριος του έργου συμπληρώνει ή 
τροποποιεί τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν 
πραγματοποιηθεί η εν λόγω συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δεν πραγματοποιεί 
την προσφορά πληθοχρηματοδότησης ή 
ακυρώνει την υφιστάμενη προσφορά έως 
ότου το δελτίο βασικών πληροφοριών για 
τους επενδυτές συμμορφωθεί προς τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 312
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση των προτύπων, η 
ESMA δύναται να κάνει διάκριση μεταξύ 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο 
i) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
a) σημείο ii).

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν 
λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων έως [ΧΧΧ].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 313
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχουν 
στους επενδυτές τους τη δυνατότητα να 
συνεννοούνται απευθείας μεταξύ τους για 
την αγοραπωλησία συμβάσεων 
δανειοδότησης ή κινητών αξιών που 
αποτέλεσαν αρχικά αντικείμενο 
πληθοχρηματοδότησης στις πλατφόρμες 
τους, ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι 
δεν παρέχουν υπηρεσίες συστήματος 
διαπραγμάτευσης και ότι η διεξαγωγή των 
εν λόγω αγοραπωλησιών στις πλατφόρμες 
τους γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια 
και με ευθύνη των πελατών.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης βάσει επένδυσης 
που παρέχουν στους επενδυτές τους τη 
δυνατότητα να συνεννοούνται απευθείας 
μεταξύ τους για την αγοραπωλησία 
κινητών αξιών ή «tokens» που αποτέλεσαν 
αρχικά αντικείμενο πληθοχρηματοδότησης 
στις πλατφόρμες τους, ενημερώνουν τους 
πελάτες τους ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες 
συστήματος διαπραγμάτευσης και ότι η 
διεξαγωγή των εν λόγω αγοραπωλησιών 
στις πλατφόρμες τους γίνεται κατά τη 
διακριτική ευχέρεια και με ευθύνη των 
πελατών.

Or. en

Τροπολογία 314
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης βάσει δανεισμού 
μπορούν να διευκολύνουν τους επενδυτές 
τους να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες 
συμφωνιών δανειοδότησης βάσει 
δεσμευτικών κανόνων χωρίς άσκηση 
διακριτικής ευχέρειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες δεν 
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εισάγουν διακρίσεις και κοινοποιούνται 
με διαφάνεια. Η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
να καθορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 315
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που προτείνουν
τιμή αναφοράς για τις αγοραπωλησίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι η 
προτεινόμενη τιμή αναφοράς δεν είναι 
δεσμευτική, και παρέχουν τεκμηρίωση για 
την προτεινόμενη τιμή αναφοράς.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που παρέχουν μια
τιμή αναφοράς για τις αγοραπωλησίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ενημερώνουν τους πελάτες τους κατά 
πόσον η τιμή αναφοράς είναι δεσμευτική ή 
όχι, και τεκμηριώνουν τη βάση επί της 
οποίας υπολογίστηκε η τιμή αναφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να μπορεί να προχωρήσει σε 
παγίωση των τιμών (δηλαδή, οι τίτλοι ή οι κινητές αξίες να μπορούν να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μόνο στην τιμή αναφοράς).

Τροπολογία 316
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α

Δημόσιο μητρώο κυρίων των έργων

Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης δημιουργούν 
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μητρώο κυρίων των έργων που έχουν 
εγγραφεί στην πλατφόρμα τους. Το 
μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό στον 
ιστότοπό τους και επικαιροποιείται 
διαρκώς. Το μητρώο αναφέρει το όνομα, 
τον μήνα και το έτος γέννησης, τη χώρα 
διαμονής και την ιθαγένεια των κυρίων 
των έργων, καθώς και το τελικό ποσό 
χρηματοδότησης που συλλέχθηκε ανά 
έργο, σύμφωνα με τους κανόνες περί 
προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης μεριμνούν ώστε 
όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που 
απευθύνονται σε επενδυτές να μπορούν να 
είναι διακριτές σαφώς ως τέτοιες.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης μεριμνούν ώστε 
όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις τους 
που απευθύνονται σε επενδυτές να 
μπορούν να είναι διακριτές σαφώς ως 
τέτοιες.

Or. en

Τροπολογία 318
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις 
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορική 
προώθηση επιμέρους 
προγραμματιζόμενων ή εκκρεμών έργων 
ή προσφορών πληθοχρηματοδότησης. 
Στις διαφημιστικές ανακοινώσεις μπορεί 

διαγράφεται
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να αναφέρεται μόνο από πού και σε ποια 
γλώσσα μπορούν οι πελάτες να λάβουν 
πληροφορίες για επιμέρους έργα ή 
προσφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι διαφανείς και μη παραπλανητικές, η εν λόγω 
παράγραφος αποτελεί περιττό περιορισμό στην ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικής προώθησης 
και στην ικανότητα προσέλκυσης επενδυτών.

Τροπολογία 319
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις 
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορική 
προώθηση επιμέρους 
προγραμματιζόμενων ή εκκρεμών έργων 
ή προσφορών πληθοχρηματοδότησης. Στις
διαφημιστικές ανακοινώσεις μπορεί να 
αναφέρεται μόνο από πού και σε ποια 
γλώσσα μπορούν οι πελάτες να λάβουν 
πληροφορίες για επιμέρους έργα ή 
προσφορές.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης μπορούν να 
κάνουν διαφημιστικές ανακοινώσεις 
στους επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι 
στην πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης. 
Οι εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις 
πρέπει να γίνονται με αντικειμενικό τρόπο
και να τηρούν καθορισμένα κριτήρια και 
δεν πρέπει να εστιάζουν με δυσανάλογο 
τρόπο σε προγραμματιζόμενα ή εν 
εξελίξει έργα ή προσφορές
πληθοχρηματοδότησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των έργων πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε διάκριση. 
Ωστόσο, εφόσον η επικοινωνία γίνεται επί αντικειμενικής βάσης, θα πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 320
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορική 
προώθηση επιμέρους 
προγραμματιζόμενων ή εκκρεμών έργων 
ή προσφορών πληθοχρηματοδότησης. Στις 
διαφημιστικές ανακοινώσεις μπορεί να 
αναφέρεται μόνο από πού και σε ποια 
γλώσσα μπορούν οι πελάτες να λάβουν 
πληροφορίες για επιμέρους έργα ή 
προσφορές.

2. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις 
των παρόχων υπηρεσιών
πληθοχρηματοδότησης δεν πρέπει να 
εστιάζουν δυσανάλογα σε επιμέρους 
προγραμματιζόμενα ή εκκρεμή έργα ή 
προσφορές πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 321
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις 
τους, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης χρησιμοποιούν μία 
ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στο οποίο 
δραστηριοποιούνται ή γλώσσα ευρέως 
διαδεδομένη στον διεθνή 
χρηματοοικονομικό τομέα.

3. Για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις 
τους, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης χρησιμοποιούν μία 
ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στο οποίο 
δραστηριοποιούνται και τα αγγλικά.

Or. en

Τροπολογία 322
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν 
απαιτούν την εκ των προτέρων 
κοινοποίηση και έγκριση των 

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η 
ESMA δεν απαιτούν την εκ των προτέρων 
κοινοποίηση και έγκριση των 
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διαφημιστικών ανακοινώσεων. διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Or. en

Τροπολογία 323
Jonás Fernández

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ESMA δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις με 
αποδέκτες τις εθνικές αρμόδιες αρχές, στις 
οποίες προσδιορίζονται οι βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με τις διαφημιστικές 
ανακοινώσεις και την επαλήθευση των 
διαφημιστικών ανακοινώσεων των 
παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

6. Η ESMA εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές ή συστάσεις με αποδέκτες τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές, στις οποίες 
προσδιορίζονται οι βέλτιστες πρακτικές 
σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις 
και την επαλήθευση των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 324
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση τήρησης του 
επαγγελματικού απορρήτου που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ εφαρμόζεται στην 
ESMA και σε όλα τα πρόσωπα που 
εργάζονται ή που έχουν εργαστεί για την 
ESMA ή για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο 
οποίο η ESMA έχει αναθέσει καθήκοντα, 
περιλαμβανομένων των επιθεωρητών και 
των εμπειρογνωμόνων που 
προσλαμβάνονται από την ESMA.

Η υποχρέωση τήρησης του 
επαγγελματικού απορρήτου που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ εφαρμόζεται στην 
ESMA και στις εθνικές αρμόδιες αρχές 
και σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή 
που έχουν εργαστεί για την ESMA ή τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές και για οιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο στο οποίο η ESMA έχει 
αναθέσει καθήκοντα, περιλαμβανομένων 
των επιθεωρητών και των 
εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνονται 
από την ESMA.
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Or. en

Τροπολογία 325
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα: 2. Η έκθεση δημοσιοποιείται και 
αξιολογεί τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 326
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη λειτουργία της αγοράς των 
παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της πορείας και των 
τάσεων της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
την εποπτική εμπειρία της ESMA, τον 
αριθμό των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί από την ESMA και το 
μερίδιο της αγοράς που κατέχουν και, 
ιδίως, εξετάζοντας κατά πόσο χρειάζονται 
προσαρμογές στους ορισμούς που 
παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό και 
κατά πόσο το φάσμα των υπηρεσιών που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός εξακολουθεί 
να είναι ενδεδειγμένο·

α) τη λειτουργία της αγοράς των 
παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της πορείας και των 
τάσεων της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
την εποπτική εμπειρία και τις πρακτικές 
των εθνικών αρμόδιων αρχών, και, ιδίως, 
εξετάζοντας κατά πόσο χρειάζονται 
προσαρμογές στους ορισμούς που 
παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό και 
κατά πόσο το φάσμα των υπηρεσιών που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός εξακολουθεί 
να είναι ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη λειτουργία της αγοράς των 
παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της πορείας και των 
τάσεων της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
την εποπτική εμπειρία της ESMA, τον 
αριθμό των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί από την ESMA και το 
μερίδιο της αγοράς που κατέχουν και, 
ιδίως, εξετάζοντας κατά πόσο χρειάζονται 
προσαρμογές στους ορισμούς που 
παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό και 
κατά πόσο το φάσμα των υπηρεσιών που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός εξακολουθεί 
να είναι ενδεδειγμένο·

α) τη λειτουργία της αγοράς των 
παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της πορείας και των 
τάσεων της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
την εποπτική εμπειρία της ESMA, τον 
αριθμό των παρόχων υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης που έχουν 
αδειοδοτηθεί από την ESMA και το 
μερίδιο της αγοράς που κατέχουν και, 
ιδίως, εξετάζοντας κατά πόσο χρειάζονται 
προσαρμογές στους ορισμούς και στα όρια 
που παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό 
και κατά πόσο το φάσμα των υπηρεσιών 
που καλύπτει ο παρών κανονισμός 
εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 328
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την ευκαιρία παροχής κινήτρων 
για να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση 
βιώσιμων έργων με θετική κοινωνική και 
περιβαλλοντική απόδοση και μικρών 
επιχειρήσεων στον τομέα της 
καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων που 
καθιστούν τα εν λόγω έργα επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και άλλα 
ταμεία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τους πιθανούς κινδύνους 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού και 
διαιτησίας που συνδέονται με την 
εφαρμογή δύο παράλληλων καθεστώτων 
στα κράτη μέλη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη δεύτερου καθεστώτος δημιουργεί πρόβλημα για τα κράτη μέλη όπου υπάρχει ήδη 
εθνικό καθεστώς, καθώς η συνύπαρξη δύο καθεστώτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαιτησία.

Τροπολογία 330
Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή της τεχνολογικής 
καινοτομίας στον τομέα της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 
νέων καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων και τεχνολογιών·

γ) την εφαρμογή της τεχνολογικής 
καινοτομίας στον τομέα της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 
νέων καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων και τεχνολογιών blockchain για 
να αυξηθεί η διαφάνεια, η ασφάλεια και η 
ιχνηλασιμότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με έργα και προσφορές 
πληθοχρηματοδότησης σε σχέση με τα 
οποία οι πλατφόρμες 
πληθοχρηματοδότησης αναλαμβάνουν 
διαμεσολαβητικό ρόλο, προκειμένου να 
προλαμβάνεται αποτελεσματικότερα η 
απάτη και το οικονομικό έγκλημα καθώς 
και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή της τεχνολογικής 
καινοτομίας στον τομέα της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 
νέων καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων και τεχνολογιών·

γ) την εφαρμογή της τεχνολογικής 
καινοτομίας στον τομέα της 
πληθοχρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μη 
τραπεζικών μεθόδων χρηματοδότησης 
(συμπεριλαμβανομένης της αρχικής 
προσφοράς εικονικού 
νομίσματος),καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων και τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 332
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) η συνεργασία μεταξύ της ESMA 
και των εθνικών αρμόδιων αρχών και η 
καταλληλότητα της ESMA ως εποπτική 
αρχή του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 333
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1129

Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, προστίθεται 
το ακόλουθο στοιχείο:

ια α) μια προσφορά 
πληθοχρηματοδότησης που γίνεται από 
ευρωπαίο πάροχο υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης υπό την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΕ) XXX / XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), του 
κανονισμού (ΕΕ) XXX / XXX. »

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο 
για να επιτρέψει την αύξηση του ορίου σε 8 εκατομμύρια ευρώ και να εξασφαλιστεί ότι τα 
εθνικά όρια που επιτρέπονται από τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο δεν μπορούν να 
προκαλέσουν παρεμβολές στον κανονισμό για την πληθοχρηματοδότηση.

Τροπολογία 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Υπερσύνδεσμος προς την πιο 
πρόσφατη οικονομική κατάσταση του 
κυρίου του έργου, εάν υπάρχει·

γ) Αριθμητικά στοιχεία και βασικοί 
χρηματοοικονομικοί δείκτες του κυρίου 
του έργου κατά τα τελευταία 3 έτη·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Συνεπώς, οι ΜΜΕ δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν τους λογαριασμούς τους σε πολλά κράτη 
μέλη. Ως εκ τούτου, το εν λόγω έγγραφο δεν θεωρείται δημόσιο δεδομένο.
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