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Muudatusettepanek  137 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

ettevõtjatele Euroopa 

ühisrahastamisteenuste osutajate kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

ettevõtjatele Euroopa rahastamisplatvormi 

teenuste osutajate kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  138 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) Ühisrahastamine on üha 

sagedamini üks alternatiivse rahastamise 

viise varajases kasvuetapis olevate väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

jaoks, kes tuginevad tavaliselt väikestele 

investeeringutele. Ühisrahastamine 

esindab uut liiki vahendust, kus 

ühisinvesteerimisteenuse osutaja suhtleb 

oma klientidega ise riske võtmata 

digitaalse platvormi kaudu, et viia 

potentsiaalsed investorid kokku rahastamist 

vajavate ettevõtjatega, sõltumata sellest, 

kas rahastamise tulemuseks on laenuleping, 

osalus aktsiakapitalis või muu vabalt 

võõrandatava väärtpaberi põhine osalus. 

Seepärast on asjakohane lisada käesoleva 

määruse kohaldamisalasse nii laenu- kui 

ka investeerimispõhine ühisrahastamine, 

kuna mõlemad on võrreldavad ettevõtete 

rahastamise alternatiivid. 

1) Vastastikune laenuandmine ja 

veebiplatvormide vahendusel tehtud 

investeeringud on üha sagedamini üks 

alternatiivse rahastamise viise varajases 

kasvuetapis olevate väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks, kes 

tuginevad tavaliselt väikestele 

investeeringutele. Seega esindavad paljude 

osalistega laenu- ja omakapitalipõhise 

rahastamise veebiplatvormid vahenduse 

uusi liike, kus ühisinvesteerimisteenuse 

osutaja suhtleb oma klientidega ise riske 

võtmata digitaalse platvormi kaudu, et viia 

potentsiaalsed investorid kokku rahastamist 

vajavate ettevõtjatega, sõltumata sellest, 

kas rahastamise tulemuseks on laenuleping, 

osalus aktsiakapitalis või muu vabalt 

võõrandatava väärtpaberi põhine osalus. 

Seepärast hõlmab käesoleva määruse 

kohaldamisala nii laenu- kui ka 

omakapitalipõhist ettevõtete 
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ühisrahastamist. Kohaldamisala ei hõlma 

aga ühisrahastamiskampaaniaid, mis 

põhinevad üksnes annetustel ja 

mitterahalistel hüvedel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  139 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) Ühisrahastamine on üha 

sagedamini üks alternatiivse rahastamise 

viise varajases kasvuetapis olevate väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

jaoks, kes tuginevad tavaliselt väikestele 

investeeringutele. Ühisrahastamine 

esindab uut liiki vahendust, kus 

ühisinvesteerimisteenuse osutaja suhtleb 

oma klientidega ise riske võtmata 

digitaalse platvormi kaudu, et viia 

potentsiaalsed investorid kokku rahastamist 

vajavate ettevõtjatega, sõltumata sellest, 

kas rahastamise tulemuseks on laenuleping, 

osalus aktsiakapitalis või muu vabalt 

võõrandatava väärtpaberi põhine osalus. 

Seepärast on asjakohane lisada käesoleva 

määruse kohaldamisalasse nii laenu- kui ka 

investeerimispõhine ühisrahastamine, kuna 

mõlemad on võrreldavad ettevõtete 

rahastamise alternatiivid. 

1) Ühisrahastamine on üks 

alternatiivse ettevõtluse rahastamise viise 

idufirmadele ning varajases kasvuetapis 

olevate väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEd) jaoks. Ühisrahastamine 

esindab üha olulisemat liiki vahendust ja 

uut varaklassi, kus 

ühisinvesteerimisteenuse osutaja suhtleb 

oma klientidega ise riske võtmata 

digitaalse platvormi kaudu, et viia 

potentsiaalsed investorid kokku rahastamist 

vajavate ettevõtjatega, sõltumata sellest, 

kas rahastamise tulemuseks on laenuleping, 

osalus aktsiakapitalis või muu vabalt 

võõrandatava väärtpaberi põhine osalus. 

Seepärast on asjakohane lisada käesoleva 

määruse kohaldamisalasse nii laenu- kui ka 

investeerimispõhine ühisrahastamine, kuna 

mõlemad on võrreldavad ettevõtete 

rahastamise alternatiivid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  140 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Väikeste ja tekkimisjärgus 

ettevõtjate jaoks on rahastamise kaasamine 

väljakutse, eriti siis, kui nad liiguvad 

käivitamisetapist laienemisetappi. 

Ühisrahastamine võib parandada selliste 

ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele ja 

edendada kapitaliturgude liidu 

kujundamist. Isegi liikmesriikides, kus 

pangapõhise rahastamise kättesaadavus 

on finantskriisi ajal jäänud stabiilseks, 

põhjustavad tagasihoidlikud 

rahastamisvõimalused sellistele 

ettevõtjatele probleeme. Ühisrahastamise 

puhul on välja kujunenud tava, et projekti 

või ettevõtjat rahastab internetipõhise 

platvormi kaudu tavaliselt suur hulk 

inimesi või organisatsioone ning 

kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted, 

sealhulgas idufirmad, kaasavad selle kaudu 

suhteliselt väikseid rahasummasid. 

2) Väikeste ja tekkimisjärgus 

ettevõtjate jaoks on rahastamise kaasamine 

väljakutse, eriti siis, kui nad liiguvad 

käivitamisetapist laienemisetappi, eriti 

uuendusliku tehnoloogia sektorites. 

Ühisrahastamine võib parandada selliste 

ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele ja 

edendada kapitaliturgude liidu 

kujundamist. Liikmesriikides, kus 

börsiväline kapital ja 

riskikapitalivaldkond on nõrgad, 

põhjustavad tagasihoidlikud ettevõtluse 

rahastamisvõimalused sellistele 

ettevõtjatele probleeme. Samamoodi 

põhjustab see probleeme juhtudel, kus 

traditsioonilised 

finantsvahendusasutused, nagu pangad, 

tegutsevad tõhusalt. Ühisrahastamise 

puhul on välja kujunenud tava, et projekti 

või ettevõtjat rahastab internetipõhise 

platvormi kaudu tavaliselt suur hulk 

inimesi või organisatsioone ning 

kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted, 

sealhulgas idufirmad, kaasavad selle kaudu 

suhteliselt väikseid rahasummasid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  141 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Väikeste ja tekkimisjärgus 

ettevõtjate jaoks on rahastamise kaasamine 

väljakutse, eriti siis, kui nad liiguvad 

käivitamisetapist laienemisetappi. 

Ühisrahastamine võib parandada selliste 

ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele ja 

edendada kapitaliturgude liidu 

kujundamist. Isegi liikmesriikides, kus 

pangapõhine rahastamine on finantskriisi 

2) Väikeste ja tekkimisjärgus 

ettevõtjate jaoks on rahastamise kaasamine 

väljakutse, eriti siis, kui nad liiguvad 

käivitamisetapist laienemisetappi. 

Ühisrahastamine võib parandada selliste 

ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele ja 

edendada kapitaliturgude liidu 

kujundamist. Isegi liikmesriikides, kus 

pangapõhine rahastamine on finantskriisi 
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ajal jäänud stabiilseks, põhjustavad 

tagasihoidlikud rahastamisvõimalused 

sellistele ettevõtjatele probleeme. 

Ühisrahastamise puhul on välja kujunenud 

tava, et projekti või ettevõtjat rahastab 

internetipõhise platvormi kaudu tavaliselt 

suur hulk inimesi või organisatsioone ning 

kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted, 

sealhulgas idufirmad, kaasavad selle kaudu 

suhteliselt väikseid rahasummasid. 

ajal jäänud stabiilseks, põhjustavad 

tagasihoidlikud rahastamisvõimalused 

sellistele ettevõtjatele probleeme. 

Ühisrahastamise puhul on välja kujunenud 

tava, et projekti või ettevõtjat rahastab 

internetipõhise platvormi kaudu tavaliselt 

suur hulk inimesi või organisatsioone ning 

kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted, 

sealhulgas idufirmad, kaasavad selle kaudu 

suhteliselt väikseid rahasummasid. 

Kapitaliturgude liidu ja alternatiivsete 

rahastamisallikate väljatöötamise raames 

võiks komisjon hinnata vajadust teha 

ettepanek krüptoraha esmast müüki 

käsitleva eraldiseisva Euroopa 

õigusraamistiku kohta, võttes arvesse selle 

tegevuse arengut liikmesriikides, aga ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  142 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Üldiselt tuginevad 

ühisrahastamisteenused kolme liiki 

osalejatele: projektiomanik, kes esitab 

rahastamiseks projekti; investorid, kes 

tavaliselt väikeste investeeringutega 
rahastavad esitatud projekti, ning teenust 

osutav vahendav organisatsioon, kes 

internetipõhise platvormi kaudu viib kokku 

projektiomanikud ja investorid. 

3) Üldiselt tuginevad 

ühisrahastamisteenused kolme liiki 

osalejatele: ettevõtja, kes esitab 

rahastamiseks projekti; investorid, kes 

rahastavad esitatud projekti, ning teenust 

osutav vahendav organisatsioon, kes 

internetipõhise platvormi kaudu viib kokku 

ettevõtjad ja investorid või laenuandjad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  143 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Üldiselt tuginevad 

ühisrahastamisteenused kolme liiki 

osalejatele: projektiomanik, kes esitab 

rahastamiseks projekti; investorid, kes 

tavaliselt väikeste investeeringutega 

rahastavad esitatud projekti, ning teenust 

osutav vahendav organisatsioon, kes 

internetipõhise platvormi kaudu viib kokku 

projektiomanikud ja investorid. 

3) Üldiselt tuginevad 

ühisrahastamisteenused kolme liiki 

osalejatele: projektiomanik, kes esitab 

rahastamiseks projekti; investorid, kes 

tavaliselt väikeste investeeringute või 

laenudega rahastavad esitatud projekti, 

ning teenust osutav vahendav 

organisatsioon, kes internetipõhise 

platvormi kaudu viib kokku 

projektiomanikud ja investorid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  144 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4) Ühisrahastamine ei ole ettevõtjatele 

mitte ainult alternatiivne rahastamisallikas, 

nagu riskikapital, vaid võib neile pakkuda 

ka muid eeliseid. See võib toetada 

projektiomaniku kontseptsiooni ja ideed, 

anda juurdepääsu suurele hulgale 

inimestele, pakkudes ettevõtjale teadmisi ja 

teavet, ning olla turundusmeetodiks juhul, 

kui ühisrahastamiskampaania on edukas. 

4) Ühisrahastamine ei ole ettevõtjatele 

mitte ainult alternatiivne rahastamisallikas, 

nagu riskikapital, vaid võib neile pakkuda 

ka muid eeliseid. See võib toetada 

ettevõtjat või projekti kontseptsiooni ja 

ideed, anda juurdepääsu suurele hulgale 

inimestele, pakkudes ettevõtjale teadmisi ja 

teavet, ning olla turundusmeetodiks juhul, 

kui ühisrahastamiskampaania on edukas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  145 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5) Mitu liikmesriiki on juba 5) Mitu liikmesriiki on juba 
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kehtestanud riigisisese sihtotstarbelise 

ühisrahastamiskorra. Kõnealune kord on 

kohandatud kohalike turgude ja investorite 

omaduste ja vajadustega. Selle tulemusena 

lahknevad liikmesriikide eeskirjad nii 

ühisrahastamisplatvormide 

kasutamistingimuste, lubatud tegevuste 

kohaldamisala kui ka tegevusloanõuete 

osas. 

kehtestanud riigisisese sihtotstarbelise 

ühisrahastamiskorra. Kõnealune kord on 

kohandatud kohalike turgude ja investorite 

omaduste ja vajadustega. Selle tulemusena 

lahknevad liikmesriikide eeskirjad nii 

ühisrahastamisplatvormide 

kasutamistingimuste, lubatud tegevuste 

kohaldamisala kui ka tegevusloanõuete 

osas. Seega on vaja ühtlustatud 

lähenemisviisi, et tagada kapitaliturgude 

liidus võrdsed tingimused ja majanduslik 

tõhusus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  146 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Olemasolevate siseriiklike 

õigusnormide erinevused takistavad 

piiriüleste ühisrahastamisteenuste 

osutamist ja seega mõjutavad nad otseselt 

selliste teenuste siseturu toimimist. 

Eelkõige asjaolu, et õigusraamistik on 

liikmesriigiti killustunud, toob kaasa 

õiguslike nõuete täitmisega seotud olulised 

kulud jaeinvestorite jaoks, kes on sageli 

silmitsi raskustega, mis on 

disproportsionaalsed investeeringute 

suurusega, kui nad püüavad määrata 

kindlaks, milliseid õigusnorme piiriüleste 

ühisrahastamisteenuste suhtes 

kohaldatakse. Seepärast ei julge sellised 

investorid tihti investeerida piiriüleselt 

ühisrahastamisplatvormide kaudu. Samadel 

põhjustel hoiduvad 

ühisrahastamisplatvormide kaudu 

tegutsevad ühisrahastamisteenuse osutajad 

osutamast oma teenuseid muudes 

liikmesriikides peale selle, kus on nende 

asukoht. Selle tulemusena piirdub 

ühisrahastamistegevus senini suuresti 

6) Olemasolevate siseriiklike 

õigusnormide erinevused takistavad 

piiriüleste ühisrahastamisteenuste 

osutamist ja seega mõjutavad nad otseselt 

selliste teenuste siseturu toimimist. 

Eelkõige asjaolu, et õigusraamistik on 

liikmesriigiti killustunud, toob kaasa 

õiguslike nõuete täitmisega seotud olulised 

kulud jaeinvestorite jaoks, kes on sageli 

silmitsi raskustega, mis on 

disproportsionaalsed investeeringute 

suurusega, kui nad püüavad määrata 

kindlaks, milliseid õigusnorme piiriüleste 

ühisrahastamisteenuste suhtes 

kohaldatakse. Seepärast ei julge sellised 

investorid tihti investeerida piiriüleselt 

ühisrahastamisplatvormide kaudu. Samadel 

põhjustel hoiduvad 

ühisrahastamisplatvormide kaudu 

tegutsevad ühisrahastamisteenuse osutajad 

osutamast oma teenuseid muudes 

liikmesriikides peale selle, kus on nende 

asukoht. Selle tulemusena piirdub 

ühisrahastamistegevus senini suuresti 
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siseriikliku turuga, kahjustades sellega 

kogu liitu hõlmavat turgu, võttes 

ettevõtjatelt ühisrahastamisteenustele 

juurdepääsu võimaluse. 

siseriikliku turuga, kahjustades sellega 

kogu liitu hõlmavat turgu, võttes 

ettevõtjatelt ühisrahastamisteenustele 

juurdepääsu võimaluse, eriti juhtudel, kus 

ettevõtja asub liikmesriikides, kus selle 

suhteliselt väiksema rahvaarvu tõttu 

puudub juurdepääs ühisrahastamisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  147 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) Selleks et edendada piiriülest 

ühisrahastamistegevust ja hõlbustada 

ühisrahastamise pakkujatele kõnealuste 

teenuste osutamise ja vastuvõtmise 

vabaduse kasutamist siseturul, on vaja 

kõrvaldada ühisrahastamisteenuste siseturu 

nõuetekohase toimimise takistused. Selliste 

ühtsete ühisrahastamisteenuste osutamise 

eeskirjade kehtestamine, millega antakse 

ühisrahastamisteenuse osutajale võimalus 

taotleda ühtset, tervet liitu hõlmavat 

tegevusluba, et tegutseda kõnealuste 

eeskirjade kohaselt, on asjakohane esimene 

samm selleks, et edendada piiriülest 

ühisrahastamistegevust ja seeläbi tõhustada 

siseturu toimimist. 

7) Selleks et edendada piiriülest 

ühisrahastamistegevust ja hõlbustada 

ühisrahastamise pakkujatele kõnealuste 

teenuste osutamise ja vastuvõtmise 

vabaduse kasutamist siseturul, on vaja 

kõrvaldada ühisrahastamisteenuste siseturu 

nõuetekohase toimimise takistused. Selliste 

ühtsete ühisrahastamisteenuste osutamise 

ühtlustatud ja vastastikku tunnustatud 

eeskirjade kehtestamine, millega antakse 

ühisrahastamisteenuse osutajale võimalus 

taotleda ühtset, tervet liitu hõlmavat 

tegevusluba, et tegutseda kõnealuste 

eeskirjade kohaselt, on asjakohane esimene 

samm selleks, et edendada piiriülest 

ühisrahastamistegevust ja seeläbi tõhustada 

siseturu toimimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  148 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) Investeeringupõhise 

ühisrahastamise korral on vabalt 

võõrandatav väärtpaber investorile tähtis 

tagatis, sest see võimaldab neil 

investeeringust väljuda, kuna annab neile 

õigusliku võimaluse võõrandada oma 

osalus kapitaliturgudel. Käesolev määrus 

hõlmab ja lubab seepärast 

investeeringupõhiseid 

ühisrahastamisteenuseid üksnes seoses 

vabalt võõrandatavate väärtpaberitega. 

Muud finantsinstrumendid kui vabalt 

võõrandatavad väärtpaberid tuleks siiski 

käesoleva määruse kohaldamisalast välja 

jätta, kuna nendega kaasneb investorite 

jaoks risk, mida ei suudeta käesolevas 

õigusraamistikus nõuetekohaselt hallata. 

11) Investeeringupõhise 

ühisrahastamise korral on vabalt 

võõrandatav väärtpaber investorile tähtis 

tagatis, sest see võimaldab neil 

investeeringust väljuda, kuna annab neile 

õigusliku võimaluse võõrandada oma 

osalus kapitaliturgudel. Käesolev määrus 

hõlmab ja lubab seepärast 

investeeringupõhiseid 

ühisrahastamisteenuseid üksnes seoses 

vabalt võõrandatavate väärtpaberitega, 

sealhulgas teatavat liiki tokenid, mis 

loovad ühisrahastamissündmusi, ja sellest 

jäetakse välja finantsinstrumendid, millega 

kaasneb jaeinvestorite jaoks risk. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  149 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a) Ühisrahastamissündmusi loovad 

tokenid, mida tuntakse ka krüptoraha 

esmase müügina (inital coin offering), 

pakuvad ettevõtjate rahastamise 

uuenduslikku allikat. Ettevõtjad 

väljastavad tokeneid raha kaasamise 

eesmärgil ja ostjad ostavad tokenite 

omandamisega nõudeid emiteeriva 

ettevõtja omandile (omakapitalitokenid) 

või emiteeriva ettevõtja tulevasele 

rahavoole (võlakirjatokenid). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  150 
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 ET 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a) Mis puudutab krüptoraha esmast 

müüki, erinevad selle instrumendi 

omadused käesolevas määruses ette 

nähtud ühisrahastamisest 

märkimisväärselt. Krüptoraha esmasel 

müügil ei kasutata tavaliselt vahendajaid, 

näiteks ühisrahastamisplatvorme, ja 

sageli kaasatakse rahalisi vahendeid 

rohkem kui 1 000 000 euro väärtuses. 

Krüptoraha esmase müügi lisamine 

käesolevasse määrusesse ei lahendaks 

krüptoraha esmase müügiga seotud 

probleeme terviklikult. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  151 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b) Krüptoraha esmane müük võib 

tekitada investoritele olulisi turu-, pettuse- 

ja küberturvalisuse riske, seetõttu peaksid 

ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

soovivad pakkuda oma platvormi kaudu 

krüptoraha esmast müüki, täitma 

käesoleva määruse alusel täiendavaid 

erinõudeid. Nende nõuete 

kohaldamisalasse ei kuulu krüptoraha 

esmane müük, kus ei kasutata rahalist 

ekvivalenti. 

Or. en 
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ET 

Muudatusettepanek  152 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 

1 000 000 eurot, kuna kõnealune piirmäär 

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2017/1129 sätestatud 

piirmäärale9, mille ületamise korral on 

kohustus koostada prospekt ja saada selle 

kinnitus. 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse ja turudistsipliini 

mehhanismi kehtestamise huvides 

asjakohane kehtestada iga 

ühisrahastamispakkumise maksimaalse 

müügihinna piirmäär. Seepärast tuleks 

kehtestada piirmäär 8 000 000 eurot, mis 

on maksimaalne piirmäär, kuni milleni 

võivad liikmesriigid teha väärtpaberite 

avalike pakkumiste puhul erandi Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

2017/11299 artikli 3 kohasest prospekti 

koostamise kohustusest. Seda künnist 

kohaldatakse ka ühisrahastamissündmusi 

loovate tokenite (krüptoraha esmane 

müük) suhtes. 

_________________ _________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  153 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 
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 ET 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 1 000 

000 eurot, kuna kõnealune piirmäär vastab 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) 2017/1129 sätestatud piirmäärale9, 

mille ületamise korral on kohustus 

koostada prospekt ja saada selle kinnitus. 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 

8 000 000 eurot, kuna kõnealune piirmäär 

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2017/1129 sätestatud 

piirmäärale9, mille ületamise korral on 

kohustus koostada prospekt ja saada selle 

kinnitus. Selles määruses sätestatakse 

potentsiaalsetele investoritele iga 

ühisrahastamispakkumise korral 

edastatava investeerimist käsitleva 

põhiteabedokumendi sisu. Kuna see 

investeerimist käsitlev põhiteabedokument 

koostatakse nii, et see oleks kooskõlas 

ühisrahastamispakkumise eriomadustega 

ja investorite teabevajadustega, peaks see 

asendama määrusega (EL) 2017/1129 

väärtpaberite avalikul pakkumisel nõutud 

prospekti. Seetõttu tuleb käesoleva 

määruse kohaselt 

ühisrahastamispakkumised määruse (EL) 

nr 2017/1129 kohaldamisalast välja 

arvata. Määrust (EL) nr 2017/1129 tuleks 

vastavalt muuta. 

_________________ _________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

Or. fr 

Selgitus 

Selle põhjendust 12 käsitleva muudatusettepanekuga soovitakse arvata väiksema kui 8 000 

000 euro suuruse müügihinnaga ühisrahastamispakkumised välja prospekti avaldamise 

kohustusest. Selle asemel esitatakse põhiteabedokument. 
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ET 

Muudatusettepanek  154 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 

1 000 000 eurot, kuna kõnealune piirmäär 

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2017/1129 sätestatud 

piirmäärale9, mille ületamise korral on 

kohustus koostada prospekt ja saada selle 

kinnitus. 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 

8 000 000 eurot, kuna kõnealune piirmäär 

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2017/1129 sätestatud 

piirmäärale9, mille ületamise korral on 

kohustus koostada prospekt ja saada selle 

kinnitus. 

_________________ _________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  155 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 

12) Ühisrahastamisinvesteeringutega 

seotud riske arvestades on investorite 

tõhusa kaitse huvides asjakohane 

kehtestada iga ühisrahastamispakkumise 

maksimaalse müügihinna piirmäär. 

Seepärast tuleks kehtestada piirmäär 
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 ET 

1 000 000 eurot, kuna kõnealune piirmäär 

vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2017/1129 sätestatud 

piirmäärale9, mille ületamise korral on 

kohustus koostada prospekt ja saada selle 

kinnitus. 

8 000 000 eurot, mis on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 

2017/1129 sätestatud maksimaalne 

piirmäär9, mille ületamise korral on 

kohustus koostada prospekt ja saada selle 

kinnitus. 

_________________ _________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 

2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis 

käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel 

või reguleeritud turul kauplemisele 

võtmisel avaldatavat prospekti ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 

12). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  156 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a) Selle tagamiseks, et 

ühisrahastamine ei too kaasa 

jaeinvestorite suurt finantsriski, tuleks 

jaeinvestorite puhul kohaldada 

maksimaalseid piirmäärasid, näiteks 

4 000 eurot ettevõtja projekti kohta ja 

12 000 eurot aastas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  157 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 12 b) Selleks et tagada üldsuse usaldus 

ühisrahastamisplatvormide vastu ja et 

võimaldada ühisrahastamise 

investeeringute jätkusuutlikku kasvu, on 

väga tähtis, et platvormidel oleks olemas 

piisav regulatiivne kapital. ELis võrdsete 

võimaluste tagamiseks ja õigusliku 

arbitraaži vältimiseks nõutakse 

ühisrahastamisplatvormidelt tegevusloa 

saamiseks vähemalt 60 000 euro suuruse 

osakapitali olemasolu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 c) Ühisrahastamine võib olla 

suhteliselt riskantsemate projektide jaoks 

kapitali kogumise väärtuslik allikas, seega 

võivad ühisrahastamiskampaaniate 

menetluste teiste traditsiooniliste 

rahastamisallikatega kombineerimise 

võimalused olla ELi kasvuväljavaadete ja 

selle pikaajalise konkurentsieelise jaoks 

väga kasulikud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  159 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Selleks et vältida õiguslikku 

arbitraaži ja tagada tõhus järelevalve 

ühisrahastamisteenuse osutajate üle, tuleks 

13) Selleks et vältida õiguslikku 

arbitraaži ja tagada tõhus järelevalve 

ühisrahastamisteenuse osutajate üle, tuleks 
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ühisrahastamisteenuse osutajatel keelata 

avalikkuselt hoiuste või muude 

tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine, 

välja arvatud juhul, kui neil on 

krediidiasutuse tegevusluba kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2013/36/EL artikliga 810. 

ühisrahastamisteenuse osutajatel keelata 

avalikkuselt hoiuste või muude 

tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine 

või kontohaldurina tegutsemine, välja 

arvatud juhul, kui neil on krediidiasutuse 

tegevusluba kooskõlas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikliga 

810. 

_________________ _________________ 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis 

käsitleb krediidiasutuste tegevuse 

alustamise tingimusi ning krediidiasutuste 

ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet, millega muudetakse 

direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 

27.6.2013, lk 338). 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis 

käsitleb krediidiasutuste tegevuse 

alustamise tingimusi ning krediidiasutuste 

ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet, millega muudetakse 

direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 

27.6.2013, lk 338). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a) Et liidu raamistik oleks 

konkurentsivõimeline, tuleks 

ühisrahastamisteenuse osutajatel lubada 

oma platvormide kaudu kapitali kaasata 

teatud tokeneid kasutades. Krüptoraha 

esmane müük (inital coin offering) pakub 

uusi ja uuenduslikke rahastamisviise, 

kuid võib tekitada investoritele ka olulisi 

turu-, pettuse- ja küberturvalisuse riske. 

Seetõttu peaksid ühisrahastamisteenuse 

osutajad, kes soovivad pakkuda oma 

platvormi kaudu krüptoraha esmast 

müüki, täitma käesoleva määruse alusel 

täiendavaid erinõudeid Kuigi 

projektiomanikud võivad ikkagi valida 

krüptoraha esmase müügi suunatud 
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pakkumise või kasutada krüptoraha 

esmase müügi prospekti, hõlmab käesolev 

määrus ainult neid, kes otsustavad 

kasutada ühisrahastamisteenuse osutajat 

vahendajana. Lisaks sellele ei tohiks 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluda krüptoraha esmane müük, 

millega kaasatakse üle 8 000 000 euro või 

krüptoraha esmane müük, mis ei kasuta 

keskset emitenti. Käesolev määrus peaks 

hõlmama üksnes tokeneid, mis esindavad 

kas laenu või vabalt võõrandatavat 

väärtpaberit ja millel on keskne emitent, 

kes võtab tokenite emiteerimise eest 

vastutuse. Ühisrahastamisteenuse 

osutajad, kes pakuvad krüptoraha esmast 

müüki oma platvormi kaudu, peaksid 

tagama, et käesoleva määruse kohaselt on 

tehtud kõik kohustuslikud nõuetekohase 

hoolsuse kontrollid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  161 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a) Selleks et suurendada Euroopa 

VKEde ja idufirmade 

rahastamisvõimalusi ning võimaldada 

kogu ELis ühisrahastamisteenuse 

osutajate jaoks integreeritud ja ühtlase 

turu arendamist, tuleks iga 

ühisrahastamisplatvormi pakutav iga 

ühisrahastamisprojekt või pakkumine 

kõigile investoritele ESMA asutatud 

keskregistri kaudu avalikult 

juurdepääsetavaks teha. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  162 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a) Samal põhjusel tuleks käesolevast 

määrusest välja jätta 

ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

kasutavad oma platvormil krüptoraha 

esmast müüki. Selle esilekerkiva 

tehnoloogia tõhusa reguleerimise 

saavutamiseks võiks komisjon esitada 

tulevikus põhjaliku mõjuhindamise alusel 

ettepaneku tervikliku ELi tasandi 

õigusakti kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Käesoleva määruse eesmärk on 

hõlbustada otseinvesteeringuid ja takistada 

õigusliku arbitraaži võimaluste loomist 

finantsvahendajatele, kelle tegevust 

reguleerivad muud liidu õigusaktid, 

eelkõige varahaldureid käsitlevad liidu 

õigusnormid. Õiguslike struktuuride, 

sealhulgas eriotstarbeliste üksuste 

kasutamine ühisrahastamisprojektide ja 

investorite vahendamise korral peaks 

seepärast olema rangelt reguleeritud ja seda 

tuleks lubada üksnes siis, kui see on 

õigustatud. 

17) Käesoleva määruse eesmärk on 

hõlbustada otseinvesteeringuid ja takistada 

õigusliku arbitraaži võimaluste loomist 

finantsvahendajatele, kelle tegevust 

reguleerivad muud liidu õigusaktid, 

eelkõige varahaldureid käsitlevad liidu 

õigusnormid. Õiguslike struktuuride, 

sealhulgas eriotstarbeliste üksuste 

kasutamine ühisrahastamisprojektide ja 

investorite vahendamise korral peaks 

seepärast olema rangelt reguleeritud ja seda 

tuleks lubada üksnes nõuetele vastavatele 

vastaspooltele või valitavatele kutselistele 

investoritele, nagu on määratletud 

direktiivis 2014/65/EL (MiFID). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  164 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a) Alternatiivsetel 

investeerimisvahenditel, nagu krüptoraha 

esmane müük, on VKEde, uuenduslike 

idufirmade ja kasvufirmade rahastamise 

ning tehnosiirde kiirendamise potentsiaal 

ja need võivad olla kapitaliturgude liidu 

oluline osa. Õigusraamistiku õiguskindlus 

võib aidata kaasa investori ja tarbija 

kaitse suurendamisele ja asümmeetrilisest 

teabest, petturlikust käitumisest, 

ebaseaduslikust tegevusest, nagu 

rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumine, 

tulenevate riskide vähendamisele. 

Seepärast on asjakohane, et komisjon 

analüüsiks oma läbivaatusaruandes 

vajadust krüptoraha esmase müügi või 

muude alternatiivsete 

investeerimisvahendite õigusraamistiku 

järele, ning juhul, kui seda peetakse 

kasulikuks, lisataks kõnealusele 

aruandele õigusakti ettepanek. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  165 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a) 17 a. Komisjon peaks jälgima 

sidustehnoloogiad, nagu hajusraamat, 

mida tuntakse ka plokiahelana, et otsida 

selle võimalikku kasutamist 

ühisrahastamise menetlustes ja 
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protsessides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  166 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19) Ühisrahastamisteenuse osutajad 

peaksid oma ühisrahastamisplatvormil 

tegutsema klientide erapooletute 

vahendajatena. Selleks et ennetada huvide 

konflikte, tuleks ühisrahastamisteenuse 

osutajatele, juhtidele ja töötajatele või mis 

tahes neid otseselt või kaudselt 

kontrollivatele isikutele kehtestada kindlad 

nõuded. Eelkõige peaksid 

ühisrahastamisteenuste osutajad hoiduma 

rahalise osaluse omamisest 

ühisrahastamispakkumistes, mida nende 

ühisrahastamisplatvormide kaudu 

korraldatakse. Aktsionärid, kes omavad 

20 % või enam aktsiakapitalist või 

häältearvust, samuti juhid ja töötajad või 

mis tahes isikud, kes otseselt või kaudselt 

kontrollivad ühisrahastamisplatvormi, ei 

tohiks olla asjaomase 

ühisrahastamisplatvormi kaudu osutatavate 

ühisrahastamisteenuste klientideks. 

19) Ühisrahastamisteenuse osutajad 

peaksid oma ühisrahastamisplatvormil 

tegutsema klientide erapooletute 

vahendajatena. Selleks et ennetada huvide 

konflikte, tuleks ühisrahastamisteenuse 

osutajatele, juhtidele ja töötajatele või mis 

tahes neid otseselt või kaudselt 

kontrollivatele isikutele kehtestada kindlad 

nõuded. Siiski ei peaks 

ühisrahastamisteenuste osutajad hoiduma 

rahalise osaluse omamisest 

ühisrahastamispakkumistes, mida nende 

ühisrahastamisplatvormide kaudu 

korraldatakse, sest see annab 

majanduslikke signaale ja stiimuleid 

nende huvide investorite huvidega 

vastavusse viimiseks. Aktsionärid, kes 

omavad 10 % või enam aktsiakapitalist või 

häältearvust, samuti juhid ja töötajad või 

mis tahes isikud, kes otseselt või kaudselt 

kontrollivad ühisrahastamisplatvormi, ei 

tohiks olla asjaomase 

ühisrahastamisplatvormi kaudu osutatavate 

ühisrahastamisteenuste klientideks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  167 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19) Ühisrahastamisteenuse osutajad 

peaksid oma ühisrahastamisplatvormil 

tegutsema klientide erapooletute 

vahendajatena. Selleks et ennetada huvide 

konflikte, tuleks ühisrahastamisteenuse 

osutajatele, juhtidele ja töötajatele või mis 

tahes neid otseselt või kaudselt 

kontrollivatele isikutele kehtestada kindlad 

nõuded. Eelkõige peaksid 

ühisrahastamisteenuste osutajad hoiduma 

rahalise osaluse omamisest 

ühisrahastamispakkumistes, mida nende 

ühisrahastamisplatvormide kaudu 

korraldatakse. Aktsionärid, kes omavad 20 

% või enam aktsiakapitalist või 

häältearvust, samuti juhid ja töötajad või 

mis tahes isikud, kes otseselt või kaudselt 

kontrollivad ühisrahastamisplatvormi, ei 

tohiks olla asjaomase 

ühisrahastamisplatvormi kaudu osutatavate 

ühisrahastamisteenuste klientideks. 

19) Ühisrahastamisteenuse osutajad 

peaksid oma ühisrahastamisplatvormil 

tegutsema klientide erapooletute 

vahendajatena. Selleks et ennetada huvide 

konflikte, tuleks ühisrahastamisteenuse 

osutajatele, juhtidele ja töötajatele või mis 

tahes neid otseselt või kaudselt 

kontrollivatele isikutele kehtestada kindlad 

nõuded. Ühisrahastamisteenuste osutajad 

peaksid hoiduma rahalise osaluse 

omamisest ühisrahastamispakkumistes, 

mida nende ühisrahastamisplatvormide 

kaudu korraldatakse, välja arvatud siis, kui 

nad avalikustavad oma rahalise osaluse 

oma veebisaidi kaudu pakutavates 

projektides või pakkumistes. Aktsionärid, 

kes omavad 20 % või enam aktsiakapitalist 

või häältearvust, samuti juhid ja töötajad 

või mis tahes isikud, kes otseselt või 

kaudselt kontrollivad 

ühisrahastamisplatvormi, ei tohiks olla 

asjaomase ühisrahastamisplatvormi kaudu 

osutatavate ühisrahastamisteenuste 

klientideks. 

Or. fr 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovitakse võimaldada platvormidel investeerida enda 

pakutavatesse projektidesse. Lisaks soovitakse kooskõlastada platvormide ja nende klientide 

huvid. Muu hulgas nõutakse, et platvormid avaldaksid põhjused, miks nad ei investeeri 

teatavatesse projektidesse, et hoiduda arbitraaži tekitamisest. 

 

Muudatusettepanek  168 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

24) Ühisrahastamisteenuste korral ei 

ole välistatud rahapesu ega terrorismi 

rahastamise oht, nagu on rõhutatud 

24) Ühisrahastamisteenuste korral ei 

ole välistatud rahapesu ega terrorismi 

rahastamise oht, nagu on rõhutatud 
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komisjoni aruandes siseturgu mõjutavate ja 

piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja 

terrorismi rahastamise riskide hindamise 

kohta12. Seetõttu tuleks ette näha 

kaitsemeetmed, mille kohaselt 

reguleeritakse vastavust tegevusloa 

saamise tingimustele ja hinnatakse 

juhtkonna head mainet, ning millega 

tagatakse, et makseteenuseid osutavad 

ainult tegevusloaga üksused, kelle suhtes 

kohaldatakse rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise nõudeid. Selleks 

et edaspidi tagada rahapesu ja terrorismi 

rahastamise ohtu ennetades 

finantsstabiilsus, peaks komisjon hindama, 

kas on vajalik ja proportsionaalne, et 

asjaomaste ühisrahastamisteenuste osutajad 

järgiksid siseriiklikke õigusnorme, millega 

rakendatakse direktiivi (EL) 2015/849 

seoses rahapesu ja terrorismi 

rahastamisega, ning kas 

ühisrahastamisteenuste osutajad tuleks 

lisada kohustatud isikute loetellu direktiivi 

(EL) 2015/849 tähenduses. 

komisjoni aruandes siseturgu mõjutavate ja 

piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja 

terrorismi rahastamise riskide hindamise 

kohta12. Seetõttu tuleks ette näha 

kaitsemeetmed, mille kohaselt 

reguleeritakse vastavust tegevusloa 

saamise tingimustele ja hinnatakse 

juhtkonna head mainet, ning millega 

tagatakse, et makseteenuseid osutavad 

ainult tegevusloaga üksused, kelle suhtes 

kohaldatakse rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise nõudeid. Selleks 

et edaspidi tagada rahapesu ja terrorismi 

rahastamise ohtu ennetades 

finantsstabiilsus ning võttes arvesse 

käesoleva määruse kohaselt 

ühisrahastamispakkumisega 

kaasatavatele vahenditele seatud 

maksimaalset piirmäära, peaks komisjon 

hindama, kas on vajalik ja 

proportsionaalne, et asjaomaste 

ühisrahastamisteenuste osutajad järgiksid 

siseriiklikke õigusnorme, millega 

rakendatakse direktiivi (EL) 2015/849 

seoses rahapesu ja terrorismi 

rahastamisega, ning kas 

ühisrahastamisteenuste osutajad tuleks 

lisada kohustatud isikute loetellu direktiivi 

(EL) 2015/849 tähenduses. 

_________________ _________________ 

12 COM(2017) 340 final, komisjoni 

aruanne Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule siseturgu mõjutavate ja 

piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja 

terrorismi rahastamise riskide hindamise 

kohta. 

12 COM(2017) 340 final, komisjoni 

aruanne Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule siseturgu mõjutavate ja 

piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja 

terrorismi rahastamise riskide hindamise 

kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  169 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 24 a) Rahapesu ja terrorismi 

rahastamise vastu võitlemiseks ning 

finantskuritegevuse ja pettuse riskide 

vähendamiseks peaks komisjon uurima 

plokiahela tehnoloogiate rakendamise 

võimalust ühisrahastamise sektoris, et 

hõlbustada ühisrahastamisplatvormil 

vahendatavate ühisrahastamisprojektide 

ja -pakkumiste andmete ja teabe 

kontrollimist ning suurendada nende 

jälgitavust ja turvalisust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  170 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

25) Selleks et võimaldada 

ühisrahastamisteenuste osutajatel erinevaid 

õigusnorme arvestamata piiriüleselt 

tegutseda ja soodustada nii erinevate 

liikmesriikide investorite projektide 

rahastamist kogu liidus, ei tohiks 

liikmesriigid kehtestada täiendavaid 

nõudeid ühisrahastamisteenuste osutajatele, 

kes on saanud ESMA-lt tegevusloa. 

25) Selleks et võimaldada 

ühisrahastamisteenuste osutajatel erinevaid 

õigusnorme arvestamata piiriüleselt 

tegutseda ja soodustada nii erinevate 

liikmesriikide investorite projektide 

rahastamist kogu liidus, ei tohiks 

liikmesriigid kehtestada täiendavaid 

nõudeid ühisrahastamisteenuste osutajatele, 

kes on saanud käesoleva määruse kohaselt 

tegevusloa. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  171 

Jonás Fernández 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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29) Selleks et potentsiaalsetel 

investoritel oleks selge arusaamine 

ühisrahastamisteenuste olemusest, 

riskidest, kuludest ja tasudest, peaksid 

ühisrahastamisteenuste osutajad esitama 

kliendile asjakohast teavet. 

29) Selleks et potentsiaalsetel 

investoritel oleks selge arusaamine 

ühisrahastamisteenuste olemusest, 

riskidest, kuludest ja tasudest, peaksid 

ühisrahastamisteenuste osutajad esitama 

kliendile selget ja liigendatud teavet. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  172 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

30) Investeeringud 

ühisrahastamisplatvormidel 

turustatavatesse toodetesse ei ole 

võrreldavad tavapäraste 

investeerimistoodete või säästutoodetega ja 

neid tooteid ei tohiks kõnealuste toodetena 

turustada. Selleks et tagada, et 

potentsiaalsed investorid mõistavad 

ühisrahastamisinvesteeringutega seotud 

riske, peaksid ühisrahastamisteenuse 

osutajad tegema potentsiaalsete investorite 

teadmiste testi, et selgitada välja nende 

investeerimisalased teadmised. 

Ühisrahastamisteenuse osutajad peaksid 

potentsiaalseid investoreid sõnaselgelt 

hoiatama iga kord, kui osutatavaid 

ühisrahastamisteenuseid peetakse neile 

sobimatuks. 

30) Investeeringud 

ühisrahastamisplatvormidel 

turustatavatesse toodetesse ei ole 

võrreldavad tavapäraste 

investeerimistoodete või säästutoodetega ja 

neid tooteid ei tohiks kõnealuste toodetena 

turustada. Selleks et tagada, et 

potentsiaalsed investorid mõistavad 

ühisrahastamisinvesteeringutega seotud 

riske, peavad ühisrahastamisteenuse 

osutajad tegema potentsiaalsete investorite 

teadmiste testi, et selgitada välja nende 

investeerimisalased teadmised. 

Ühisrahastamisteenuse osutajad peaksid 

potentsiaalseid investoreid sõnaselgelt 

hoiatama iga kord, kui osutatavaid 

ühisrahastamisteenuseid peetakse neile 

sobimatuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  173 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

32) Põhiteabedokumendis tuleks 

arvestada ka varajases etapis ettevõtjate 

tunnusjooni ja nendega seotud riske ning 

tuleks keskenduda põhiteabele 

projektiomanike kohta, investorite 

õigustele ja tasudele ning pakutavate 

väärtpaberite liigile ja laenulepingutele. 

Kuna kõnealust teavet saab kõige paremini 

edastada projektiomanik, peaks 

põhiteabedokumendi koostama tema. Kuna 

potentsiaalsete investorite teavitamise eest 

vastutavad ühisrahastamisteenuse osutajad, 

peaksid nemad tagama 

põhiteabedokumendi terviklikkuse. 

32) Põhiteabedokumendis tuleks 

arvestada ka varajases etapis ettevõtjate 

tunnusjooni ja nendega seotud riske ning 

tuleks keskenduda põhiteabele 

projektiomanike kohta, investorite 

õigustele ja tasudele ning pakutavate 

väärtpaberite liigile ja laenulepingutele. 

Võrreldavus on potentsiaalsete investorite 

jaoks väga oluline, seega tuleks ette näha 

teatavad finantsnäitajad 

(finantsaruannete asemel), mis 

kirjeldaksid ettevõtja kasumlikkust, 

tegevuse tõhusust ja likviidsust. Kuna 

kõnealust teavet saab kõige paremini 

edastada projektiomanik, peaks 

põhiteabedokumendi koostama tema. Kuna 

potentsiaalsete investorite teavitamise eest 

vastutavad ühisrahastamisteenuse osutajad, 

peaksid nemad tagama 

põhiteabedokumendi terviklikkuse ja et 

nad on teinud minimaalse nõuetekohase 

hoolsuse kontrolli, et esitatud teave on 

õige ja erapooletu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  174 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

37) Selleks et tagada investorite õiglane 

ja mittediskrimineeriv kohtlemine, ei 

tohiks ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

reklaamivad oma teenuseid reklaamteadete 

kaudu, kohelda ühtegi konkreetset projekti 

soodsamalt, valides selle välja teiste 

projektide hulgast, mida platvormi kaudu 

pakutakse. Seetõttu ei tohiks 

ühisrahastamisplatvormi reklaamteadetes 

tutvustada käimasolevat avatud või 

kavandatud projekti. 

37) Selleks et tagada investorite õiglane 

ja mittediskrimineeriv kohtlemine, ei 

tohiks ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

reklaamivad oma teenuseid reklaamteadete 

kaudu, kohelda ühtegi konkreetset projekti 

soodsamalt, välja arvatud juhul, kui selle 

projekti või pakkumise valimine toimub 

objektiivsetel alustel, eeskätt seoses 

investori määratletud riskiprofiiliga. 

Ühisrahastamisteenuse osutajaid ei tohiks 

siiski takistada mainimast edukalt 
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Ühisrahastamisteenuse osutajaid ei tohiks 

siiski takistada mainimast edukalt 

lõppenud pakkumisi, millesse platvormi 

kaudu investeeringuid enam teha ei saa. 

lõppenud pakkumisi, millesse platvormi 

kaudu investeeringuid enam teha ei saa. 

Or. fr 

Selgitus 

Platvormidel peab olema võimalik edastada oma klientidele teateid pakutavate projektide 

kohta. See teabevahetus peab toimuma objektiivsetel alustel (st see peab vastama investori 

nõuetele/eelistustele, mida ta väljendas investoriprofiili määratlemisel). 

 

Muudatusettepanek  175 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

37) Selleks et tagada investorite õiglane 

ja mittediskrimineeriv kohtlemine, ei 

tohiks ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

reklaamivad oma teenuseid reklaamteadete 

kaudu, kohelda ühtegi konkreetset projekti 

soodsamalt, valides selle välja teiste 

projektide hulgast, mida platvormi kaudu 

pakutakse. Seetõttu ei tohiks 

ühisrahastamisplatvormi reklaamteadetes 

tutvustada käimasolevat avatud või 

kavandatud projekti. 
Ühisrahastamisteenuse osutajaid ei tohiks 

siiski takistada mainimast edukalt 

lõppenud pakkumisi, millesse platvormi 

kaudu investeeringuid enam teha ei saa. 

37) Selleks et tagada investorite ja 

projektiomanike õiglane ja 

mittediskrimineeriv kohtlemine, ei tohiks 

ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

reklaamivad oma teenuseid reklaamteadete 

kaudu, kohelda ühtegi konkreetset projekti 

soodsamalt teistest projektidest, mida 

platvormi kaudu pakutakse. 

Ühisrahastamisteenuse osutajatel tuleks 

siiski lubada mainida edukalt lõppenud 

pakkumisi, millesse platvormi kaudu 

investeeringuid enam teha ei saa, et aidata 

kaasa projektitulemuste võrreldavusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  176 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

37) Selleks et tagada investorite õiglane 

ja mittediskrimineeriv kohtlemine, ei 

tohiks ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

reklaamivad oma teenuseid reklaamteadete 

kaudu, kohelda ühtegi konkreetset projekti 

soodsamalt, valides selle välja teiste 

projektide hulgast, mida platvormi kaudu 

pakutakse. Seetõttu ei tohiks 

ühisrahastamisplatvormi reklaamteadetes 

tutvustada käimasolevat avatud või 

kavandatud projekti. 
Ühisrahastamisteenuse osutajaid ei tohiks 

siiski takistada mainimast edukalt 

lõppenud pakkumisi, millesse platvormi 

kaudu investeeringuid enam teha ei saa. 

37) Selleks et tagada investorite õiglane 

ja mittediskrimineeriv kohtlemine, ei 

tohiks ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

reklaamivad oma teenuseid reklaamteadete 

kaudu, kohelda ühtegi konkreetset projekti 

soodsamalt, valides selle välja teiste 

projektide hulgast, mida platvormi kaudu 

pakutakse. Ühisrahastamisteenuse 

osutajaid ei tohiks siiski takistada 

mainimast edukalt lõppenud pakkumisi, 

millesse platvormi kaudu investeeringuid 

enam teha ei saa. Samamoodi peaksid 

ühisrahastamisplatvormid teavitama ka 

investoreid oma platvormi makseviivituse 

määradest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  177 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

40) On oluline tõhusalt ja tulemuslikult 

tagada tegevuslubade andmise ja 

ühisrahastamisteenuste osutamise nõuete 

järgimine kooskõlas käesoleva määrusega. 

Seepärast tuleks anda ESMA-le õigus 

anda välja tegevuslubasid ja teostada 

järelevalvet. Selleks et ESMA saaks 

teostada oma järelevalvevolitusi, tuleks 

talle anda pädevus nõuda teavet, 

korraldada üldisi uurimisi ja kohapealseid 

kontrolle, avaldada avalikke teadaandeid ja 

hoiatusi ning määrata sanktsioone. ESMA 

peaks kasutama oma järelevalve- ja 

karistuste määramise pädevust 

proportsionaalselt. 

40) On oluline tõhusalt ja tulemuslikult 

tagada tegevuslubade andmise ja 

ühisrahastamisteenuste osutamise nõuete 

järgimine kooskõlas käesoleva 

määrusega. Selleks et ESMA saaks 

teostada oma järelevalvevolitusi, tuleks 

talle anda pädevus nõuda teavet, 

korraldada üldisi uurimisi ja kohapealseid 

kontrolle, avaldada avalikke teadaandeid ja 

hoiatusi ning määrata sanktsioone. ESMA 

peaks kasutama oma järelevalve- ja 

karistuste määramise pädevust 

proportsionaalselt. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  178 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

40) On oluline tõhusalt ja tulemuslikult 

tagada tegevuslubade andmise ja 

ühisrahastamisteenuste osutamise nõuete 

järgimine kooskõlas käesoleva määrusega. 

Seepärast tuleks anda ESMA-le õigus anda 

välja tegevuslubasid ja teostada 

järelevalvet. Selleks et ESMA saaks 

teostada oma järelevalvevolitusi, tuleks 

talle anda pädevus nõuda teavet, 

korraldada üldisi uurimisi ja kohapealseid 

kontrolle, avaldada avalikke teadaandeid ja 

hoiatusi ning määrata sanktsioone. ESMA 

peaks kasutama oma järelevalve- ja 

karistuste määramise pädevust 

proportsionaalselt. 

40) On oluline tõhusalt ja tulemuslikult 

tagada tegevuslubade andmise ja 

ühisrahastamisteenuste osutamise nõuete 

järgimine kooskõlas käesoleva 

määrusega. Seepärast tuleks anda riiklikule 

pädevale asutusele õigus anda välja 

tegevuslubasid ja teostada järelevalvet. 

Riiklikule pädevale asutusele tuleks anda 

pädevus nõuda teavet, korraldada üldisi 

uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 

avaldada avalikke teadaandeid ja hoiatusi 

ning määrata sanktsioone. Riiklik pädev 

asutus peaks kasutama oma järelevalve- ja 

karistuste määramise pädevust 

proportsionaalselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  179 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

40) On oluline tõhusalt ja tulemuslikult 

tagada tegevuslubade andmise ja 

ühisrahastamisteenuste osutamise nõuete 

järgimine kooskõlas käesoleva määrusega. 

Seepärast tuleks anda ESMA-le õigus anda 

välja tegevuslubasid ja teostada 

järelevalvet. Selleks et ESMA saaks 

teostada oma järelevalvevolitusi, tuleks 

talle anda pädevus nõuda teavet, 

korraldada üldisi uurimisi ja kohapealseid 

kontrolle, avaldada avalikke teadaandeid ja 

hoiatusi ning määrata sanktsioone. ESMA 

peaks kasutama oma järelevalve- ja 

40) On oluline tõhusalt ja tulemuslikult 

tagada tegevuslubade andmise ja 

ühisrahastamisteenuste osutamise nõuete 

järgimine kooskõlas käesoleva määrusega. 

Seepärast tuleks anda ESMA-le õigus anda 

välja tegevuslubasid ja teostada 

järelevalvet. Selleks et ESMA saaks 

teostada oma järelevalvevolitusi, tuleks 

talle anda pädevus nõuda teavet, 

korraldada üldisi uurimisi ja kohapealseid 

kontrolle, avaldada avalikke teadaandeid ja 

hoiatusi ning määrata sanktsioone. ESMA 

peaks kasutama oma järelevalve- ja 
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karistuste määramise pädevust 

proportsionaalselt. 

karistuste määramise pädevust 

proportsionaalselt ning peaks tegema 

riiklike pädevate asutustega tihedat 

koostööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

41) Kõnealuste pädevuste andmine 

ESMA-le võimaldab tõhusamalt ja 

kesksemalt väljastada tegevuslube ja 

teostada järelevalvet, andes 

mastaabisäästu. Selline keskne 

järelevalvekord on turuosalistele kasulik, 

tagades suurema läbipaistvuse, parema 

investorikaitse ja turu suurema tõhususe. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  181 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

41) Kõnealuste pädevuste andmine 

ESMA-le võimaldab tõhusamalt ja 

kesksemalt väljastada tegevuslube ja 

teostada järelevalvet, andes mastaabisäästu. 

Selline keskne järelevalvekord on 

turuosalistele kasulik, tagades suurema 

läbipaistvuse, parema investorikaitse ja 

turu suurema tõhususe. 

41) Kõnealuste pädevuste andmine 

ESMA-le võimaldab tõhusamalt ja 

kesksemalt väljastada tegevuslube ja 

teostada järelevalvet, andes mastaabisäästu. 

Selline keskne järelevalvekord hoiab ära 

lahknevuse liidus ja on turuosalistele 

kasulik, tagades suurema läbipaistvuse, 

parema investorikaitse ja turu suurema 

tõhususe. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  182 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

42) ESMA peaks võtma tasu üksustelt, 

kelle üle ta otsest järelevalvet teostab, et 

katta oma kulusid, sealhulgas üldkulusid. 

Tasu suurus peaks olema 

proportsionaalne selle üksuse suurusega, 

kelle üle otsest järelevalvet teostatakse, 

võttes arvesse seda, et 

ühisrahastamissektor on varajases 

arengujärgus. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  183 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

42) ESMA peaks võtma tasu üksustelt, 

kelle üle ta otsest järelevalvet teostab, et 

katta oma kulusid, sealhulgas üldkulusid. 

Tasu suurus peaks olema proportsionaalne 

selle üksuse suurusega, kelle üle otsest 

järelevalvet teostatakse, võttes arvesse 

seda, et ühisrahastamissektor on varajases 

arengujärgus. 

42) Riiklik pädev asutus peaks võtma 

tasu üksustelt, kelle üle ta otsest 

järelevalvet teostab, et katta oma kulusid, 

sealhulgas üldkulusid. Tasu suurus peaks 

olema proportsionaalne selle üksuse 

suurusega, kelle üle otsest järelevalvet 

teostatakse, võttes arvesse seda, et 

ühisrahastamissektor on varajases 

arengujärgus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Molly Scott Cato 

 



 

PE627.793v01-00 32/100 AM\1162839ET.docx 

ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ühisrahastamisteenuse osutajate 

tegevus ja korraldus; 

(a) laenu- ja omakapitalipõhise 

ühisrahastamisteenuse osutajate tegevus ja 

korraldus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  185 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ühisrahastamisteenuse osutajatele 

tegevuslubade andmine ja järelevalve 

nende üle; 

(b) laenu- ja omakapitalipõhise 

ühisrahastamisteenuse osutajatele 

tegevuslubade andmine ja järelevalve 

nende üle; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  186 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) läbipaistvus ja 

ühisrahastamisteenuste osutamisega seotud 

reklaamteated liidus. 

(c) läbipaistvus ja laenu- ja 

omakapitalipõhiste ühisrahastamisteenuste 

osutamisega seotud reklaamteated liidus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  187 

Molly Scott Cato 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

juriidiliste isikute suhtes, kes otsustavad 

taotleda tegevusluba ühisrahastamisteenuse 

osutamiseks kooskõlas artikliga 10, ja 

ühisrahastamisteenuse osutajate suhtes, kes 

on saanud tegevusloa kooskõlas kõnealuse 

artikliga. 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

juriidiliste isikute suhtes, kes otsustavad 

taotleda tegevusluba ühisrahastamisteenuse 

osutamiseks kooskõlas artikliga 10, ja 

ühisrahastamisteenuse osutajate suhtes, kes 

on saanud tegevusloa kooskõlas kõnealuse 

artikliga. Et olla loa taotlemiseks kõlblik, 

peab nende juriidiliste isikute tegelik ja 

püsiv asukoht olema liidu liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  188 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ühisrahastamisteenuste suhtes, 

mida osutab füüsiline või juriidiline isik 

kooskõlas siseriikliku õigusega; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  189 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ühisrahastamisteenuste suhtes, 

mida osutab füüsiline või juriidiline isik 

kooskõlas siseriikliku õigusega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  190 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) projektiomanikele või investoritele 

esitatavate litsentsimisnõuete siseriiklikud 

eeskirjad ei tohi takistada neil kasutamast 

ühisrahastamisteenuseid, mida käesoleva 

määruse kohaselt tegevusloa saanud 

ühisrahastamisteenuse osutajad pakuvad 

käesoleva määruse kohaselt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  191 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 1 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 8 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  192 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 1 000 000 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 8 000 000 
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eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  193 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 1 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 8 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

Or. fr 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tõsta künnist, millest alates peaks platvorm prospekti 

välja andma. 1 000 000 euro suurune künnis võib tulevikus osutuda piiravaks. 

 

Muudatusettepanek  194 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 1 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 8 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  195 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 1 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

(d) ühisrahastamispakkumiste suhtes, 

mille müügihind on suurem kui 8 000 000 

eurot ühisrahastamispakkumise kohta, mis 

arvestatakse 12-kuulise perioodi ja iga 

konkreetse ühisrahastamisprojekti kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  196 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) ühisrahastamisteenuse osutajate 

suhtes, kes edendavad oma platvormide 

kaudu kapitali kaasamist krüptoraha 

esmase müügi kaudu, kus väljastatakse 

tokeneid, millel puudub keskne emitent. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  197 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) ühisrahatsamisteenuse osutajad, 

kes kasutavad oma platvormidel 

krüptoraha esmast müüki; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  198 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriikide õigusaktid, mis 

käsitlevad projektiomanikele või 

investoritele esitatavaid 

litsentsimisnõudeid, ei tohi takistada neil 

kasutamast ühisrahastamisteenuseid, 

mida käesoleva määruse kohaselt 

tegevusloa saanud ühisrahastamisteenuse 

osutajad pakuvad käesoleva määruse 

kohaselt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  199 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „ühisrahastamisteenus“ – 

investorite ja projektiomanike 

rahastamishuvide sobitamine 

ühisrahastamisplatvormi kaudu, hõlmates 

muu hulgas järgmist: 

(a) „ühisrahastamisteenus“ – 

ühisrahastamisplatvormi pakkumine, mis 

võimaldab teha järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  200 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(a) „ühisrahastamisteenus“ – 

investorite ja projektiomanike 

rahastamishuvide sobitamine 

ühisrahastamisplatvormi kaudu, hõlmates 

muu hulgas järgmist: 

(a) „ühisrahastamisteenus“ – 

investorite või nende laenuandjate 

rahastamishuvide sobitamine, kelle 

eesmärk on pakkuda kapitali ühelt poolt 

ettevõtjatele ja teiselt poolt äriühingutele 

või projektiomanikele, 
ühisrahastamisplatvormi kaudu, hõlmates 

muu hulgas järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  201 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) laenuandmise lihtsustamine; i) ühisrahastamisteenuse 

otsepakkumine: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  202 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) laenuandmise lihtsustamine; i) laenuandmise lihtsustamine, mida 

nimetatakse ka laenupõhiseks 

ühisrahastamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  203 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – alapunkt a (uus) 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a) üksnes investori ja 

projektiomaniku (-omanike) kokkuviimise 

hõlbustamine ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  204 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i – alapunkt b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b) üksnes projektiomaniku ja 

investori(te) kokkuviimise hõlbustamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  205 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) projektiomanike vabalt 

võõrandatavate väärtpaberite emissioon 

ilma kindla kohustuseta, nagu on 

osutatud direktiivi 2014/65/EL I lisa A 

jaotise punktis 7, ning kõnealuseid vabalt 

võõrandatavaid väärtpabereid käsitlevate 

kliendikorralduste vastuvõtmine ja 

edastamine, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 1; 

ii) vahendatud ühisrahastamisteenus: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  206 
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Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) projektiomanike vabalt 

võõrandatavate väärtpaberite emissioon 

ilma kindla kohustuseta, nagu on osutatud 

direktiivi 2014/65/EL I lisa A jaotise 

punktis 7, ning kõnealuseid vabalt 

võõrandatavaid väärtpabereid käsitlevate 

kliendikorralduste vastuvõtmine ja 

edastamine, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 1; 

ii) ettevõtjate ja projektiomanike 

vabalt võõrandatavate väärtpaberite, 

sealhulgas krüptoraha esmasest müügist 

saadud tokenid, emissioon ilma kindla 

kohustuseta, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 7, ning 

kõnealuseid vabalt võõrandatavaid 

väärtpabereid käsitlevate 

kliendikorralduste vastuvõtmine ja 

edastamine, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 1; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  207 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) projektiomanike vabalt 

võõrandatavate väärtpaberite emissioon 

ilma kindla kohustuseta, nagu on osutatud 

direktiivi 2014/65/EL I lisa A jaotise 

punktis 7, ning kõnealuseid vabalt 

võõrandatavaid väärtpabereid käsitlevate 

kliendikorralduste vastuvõtmine ja 

edastamine, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 1; 

ii) projektiomanike vabalt 

võõrandatavate väärtpaberite emissioon 

ilma kindla kohustuseta, nagu on osutatud 

direktiivi 2014/65/EL I lisa A jaotise 

punktis 7, ning kõnealuseid vabalt 

võõrandatavaid väärtpabereid, mida 

nimetatakse ka omakapitalipõhiseks 

ühisrahastamiseks, käsitlevate 

kliendikorralduste vastuvõtmine ja 

edastamine, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 1; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  208 

Ashley Fox 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii – alapunkt a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a) vähemalt investori ja 

projektiomaniku (-omanike) kokkuviimise 

ning pakkumiste hinnakujunduse ja 

paketi kindlaksmääramise hõlbustamine 

ja/või 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  209 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii – alapunkt b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b) vähemalt projektiomaniku ja 

investori(te) kokkuviimise ja/või 

pakkumiste hinnakujunduse 

kindlaksmääramise hõlbustamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  210 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii a) alapunktis ii osutatud teenusteks 

peetakse vähemalt järgmisi tegevusi (muu 

hulgas): 

 (a) projektiomanike vabalt võõrandatavate 

väärtpaberite emissioon ilma kindla 

kohustuseta, nagu on osutatud direktiivi 

2014/65/EL I lisa A jaotise punktis 7; 
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 (b) nende vabalt võõrandatavate 

väärtpaberite kohta 

investeerimisnõuannete pakkumine, nagu 

on osutatud direktiivi 2014/65/EL I lisa A 

jaotise punktis 5, ning 

 (c) seoses nende vabalt võõrandatavate 

väärtpaberitega klientide korralduste 

vastuvõtmine ja edastamine, nagu on 

osutatud direktiivi 2014/65 I lisa A jaotise 

punktis 5, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  211 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii a) investorite poolt rahalist 

ekvivalenti kasutava krüptoraha esmase 

müügi kaudu tokeneid emiteerivale 

üksusele pakkumiste tegemise 

hõlbustamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  212 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „ühisrahastamisteenuse osutaja“ – 

juriidiline isik, kes osutab 

ühisrahastamisteenuseid ja kellele Euroopa 

Väärtpaberijärelevalve (ESMA) on 

kooskõlas käesoleva määruse artikliga 11 

andnud selliseks tegevuseks tegevusloa; 

(c) „ühisrahastamisteenuse osutaja“ – 

juriidiline isik, kes osutab laenu- ja 

omakapitalipõhiseid 
ühisrahastamisteenuseid ja kellele Euroopa 

Väärtpaberijärelevalve (ESMA) on 

kooskõlas käesoleva määruse artikliga 11 

andnud selliseks tegevuseks tegevusloa; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  213 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) „krüptoraha esmane müük“ – 

pakkumine, mille teeb üldsusele äriühing, 

kes emiteerib tokeneid, mis esindavad kas 

 a) õiguslikku nõuet emiteeriva äriühingu 

omandiõigusele, mis on samaväärne 

äriühingu aktsiatega 

(omakapitalitokenid); 

 b) õiguslikku nõuet emiteeriva äriühingu 

tulevasele rahavoole, mis on võrdväärne 

võlakirjaga (võlakirjatokenid). 

 See omadus liigitub tokeniks nagu 

käesoleva lõike punktis i osutatud „vabalt 

võõrandatavad väärtpaberid“. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  214 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i a) „krüptoraha esmane müük“ – 

token, mis loob ühisrahastamissündmuse, 

mida emiteerib ja müüb majandusüksus, 

kes annab ostjale õiguse nõuda osalust 

emiteerivas äriühingus 

(omakapitalitoken) või esitada nõue 

äriühingu tulevasele rahavoole 

(võlakirjatoken). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  215 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i b) „laen“ – leping, mille alusel teeb 

üks või mitu klienti ühele või mitmele 

projektiomanikule 

ühisrahastamisplatvormi kaudu 

kättesaadavaks summa, mis makstakse 

tagasi või tagastatakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  216 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l a) „krüptoraha esmane müük“ – 

üldsuselt rahaliste vahendite kaasamise 

meetod, kasutades tokeneid, mida 

ettevõtja või üksikisik maksevahendite või 

krüptovääringute eest müüb; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  217 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l b) „token“ – digitaalne 

vahetusvahend, digitaalne arvestusühik 

ja/või väärtuse säilitamise vahend, mida 
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kasutatakse varana või vara esindajana; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  218 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l c) „krüptovääring“ – matemaatiline 

detsentraliseeritud konverteeritav 

virtuaalne valuuta, mis on kaitstud 

krüptograafiaga, põhineb avalikel ja 

eravõtmetel eesmärgoga edastada väärtust 

ühelt isikult teisele ja selle saab igal 

edastamiskorral krüptograafiliselt 

allkirjastada; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  219 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

38, et täpsustada lõikes 1 sätestatud 

mõistete täiendavaid tehnilisi aspekte, 

selleks et võtta arvesse turu ja tehnoloogia 

arengut ning kogemusi seoses 

ühisrahastamisplatvormide tegevuse ning 

ühisrahastamisteenuste osutamisega. 

2. Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

38, et täpsustada lõikes 1 sätestatud 

mõistete täiendavaid tehnilisi ja õiguslikke 

aspekte, selleks et võtta arvesse turu ja 

tehnoloogia arengut ning kogemusi seoses 

ühisrahastamisplatvormide tegevuse ning 

ühisrahastamisteenuste osutamisega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  220 
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Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuseid võivad 

osutada üksnes juriidilised isikud, kelle 

tegelik ja püsiv asukoht on liidu 

liikmesriigis ning kellele on antud 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusluba 

kooskõlas käesoleva määruse artikliga 11. 

1. Ühisrahastamisteenuseid võivad 

osutada üksnes juriidilised isikud, kelle 

tegelik ja püsiv asukoht on liidu 

liikmesriigis ning kellele on antud 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusluba 

kooskõlas käesoleva määruse artikliga 10. 

Seega ei saa kolmandas riigis asutatud 

juriidilised isikud käesoleva määruse 

kohaselt ühisrahastamisteenuse osutaja 

tegevusluba taotleda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  221 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

maksa või anna ega saa tasu, allahindlust 

või mitterahalist hüve investorite 

korralduste suunamise eest konkreetse 

pakkumise juurde enda platvormil või 

konkreetse pakkumise juurde kolmanda 

osapoole platvormil. 

3. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

maksa või anna ega saa tasu, allahindlust 

või mitterahalist hüve investorite 

korralduste suunamise eest konkreetse 

pakkumise juurde oma platvormil või 

konkreetse pakkumise juurde kolmanda 

osapoole platvormil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  222 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

AM\1162839ET.docx 47/100 PE627.793v01-00 

 ET 

5. Kui ühisrahastamisteenuste 

osutamiseks kasutatakse eriotstarbelist 

üksust, on ühisrahastamisteenuse osutajal 

õigus kanda eriotstarbelisele üksusele üle 

üksnes üks vara, et võimaldada investoritel 

võtta väärtpaberite omandamise kaudu 

kõnealuses varas positsioon. Otsuse 

aluseks olevas varas positsiooni võtmise 

kohta teeb investor iseseisvalt. 

5. Kui ühisrahastamisteenuste 

osutamiseks investoritele, kes on nõuetele 

vastavad vastaspooled või valitavad 

kutselised investorid, nagu on 

määratletud direktiivis 2014/65/EL, 

kasutatakse investeerimisvahendeid, 

sealhulgas eriotstarbelist üksust, on 

ühisrahastamisteenuse osutajal õigus kanda 

eriotstarbelisele üksusele üle üksnes üks 

või mitu vara, et võimaldada investoritel 

võtta väärtpaberite omandamise kaudu 

kõnealustes varades positsioon. Otsuse 

aluseks olevas varas positsiooni võtmise 

kohta teeb investor iseseisvalt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  223 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui ühisrahastamisteenuste 

osutamiseks kasutatakse eriotstarbelist 

üksust, on ühisrahastamisteenuse osutajal 

õigus kanda eriotstarbelisele üksusele üle 

üksnes üks vara, et võimaldada investoritel 

võtta väärtpaberite omandamise kaudu 

kõnealuses varas positsioon. Otsuse 

aluseks olevas varas positsiooni võtmise 

kohta teeb investor iseseisvalt. 

5. Kui ühisrahastamisteenuste 

osutamiseks investoritele, kes ei ole 

nõuetele vastavad vastaspooled, 

kasutatakse eriotstarbelist üksust, on 

ühisrahastamisteenuse osutajal õigus kanda 

eriotstarbelisele üksusele üle üksnes üks 

vara, et võimaldada investoritel võtta 

väärtpaberite omandamise kaudu 

kõnealuses varas positsioon. Otsuse 

aluseks olevas varas positsiooni võtmise 

kohta teeb investor iseseisvalt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  224 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Krüptoraha esmase müügi pakkumine 

 1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

artikli 10 kohaselt tegevusloa saanud 

ühisrahastamisteenuse osutajate suhtes, 

kes hõlbustavad krüptoraha esmast 

müüki, mis kuulub käesoleva artikli 4 a 

kohaldamisalasse. 

 2. Käesolevat määrust kohaldatakse 

tokenite krüptoraha esmase müügi suhtes 

ainult siis, kui on olemas tokenite keskne 

emitent. 

 3. Käesolevat määrust kohaldatakse 

selliste tokenite krüptoraha esmase müügi 

suhtes, mis on kas laenud või vabalt 

võõrandatavad väärtpaberid. 

 4. Käesolevat määrust kohaldatakse ainult 

tokenite esmase emissiooni või müügi, 

mitte selliste tokenite järelkauplemise 

suhtes. 

 5. Käesolevat määrust ei kohaldata 

tokenite suunatud pakkumistele. 

 6. Käesolevat määrust ei kohaldata 

krüptoraha esmamüügi suhtes, mille 

müügihind krüptoraha esmasel müügil on 

suurem kui 8 000 000 eurot emissiooni 

kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  225 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Krüptoraha esmase müügi pakkumine 

 1. Ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 
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pakuvad artikli 3 lõike 1 punkti i a 

alapunktis iv, osutatud teenuseid peavad 

käesoleva määruse kohaldamisala 

ulatuses täitma artiklis 10 sätestatud 

kriteeriume. 

 2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainult 

tokenite esmamüügi suhtes. 

 3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

tokenite suunatud pakkumistele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  226 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a 

 Hoolsuskohustuse nõuded 

 1. Ühisrahastamisteenuse osutajad viivad 

läbi minimaalne nõuetekohase hoolsuse 

kontrolli projektiomanike suhtes, kes 

esitavad projekti nende 

ühisrahastamisplatvormil rahastamiseks. 

 2. Lõikes 1 osutatud minimaalne 

nõuetekohane hoolsus hõlmab järgmist: 

 (a) puuduvad äriühinguõiguse, 

maksejõuetusõiguse, finantsteenuseid 

käsitlevate õigusaktide, rahapesuvastaste 

õigusaktide, pettuse või ametialase 

vastutuse valdkonnas kehtiva siseriikliku 

õiguse rikkumisest tulenevate 

süüdimõistvate kohtuotsuste ja 

sanktsioonidega seotud karistusregistri 

andmed;  

 (b) tõendid, et projektiomanik või 

äriühing, kes taotleb rahastamist 

ühisrahastamisplatvormi kaudu, ei ole 

asutatud jurisdiktsioonis, mis on vastava 

ELi poliitika raames kantud koostööd 

mittetegevate jurisdiktsioonide loetellu või 
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mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõike 2 

kohaselt suure riskiga kolmandad riigid 

või mis ei järgi tõhusalt läbipaistvust ja 

teabevahetust käsitlevaid 

maksustandardeid, mis on kokku lepitud 

liidu või rahvusvahelisel tasandil.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  227 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kehtestab klientidelt saadud kaebuste 

kiireks, õiglaseks ja järjekindlaks 

käsitlemiseks tõhusa ja läbipaistva korra 

ning kasutab seda. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja on 

kehtestanud klientidelt saadud kaebuste 

kiireks, õiglaseks ja järjekindlaks 

käsitlemiseks tõhusa ja läbipaistva korra, 

kirjeldab seda avalikult ning avaldab selle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  228 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kehtestab klientidelt saadud kaebuste 

kiireks, õiglaseks ja järjekindlaks 

käsitlemiseks tõhusa ja läbipaistva korra 

ning kasutab seda. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja näeb 

ette klientidelt saadud kaebuste kiireks, 

õiglaseks ja järjekindlaks käsitlemiseks 

tõhusa, läbipaistva ja standarditud korra 

ning avaldab selle. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  229 
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Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

või omada rahalist osalust mis tahes 

ühisrahastamispakkumises oma 

ühisrahastamisplatvormil. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

või omada rahalist osalust mis tahes 

ühisrahastamispakkumises oma 

ühisrahastamisplatvormil, välja arvatud 

juhul, kui ta avaldab selle teabe 

nõuetekohasel viisil potentsiaalsetele 

investoritele ja platvormil registreeritud 

investoritele. Ühisrahastamisteenuste 

osutajad kehtestavad selged ja 

läbipaistvad valikumenetlused. 

Or. fr 

Selgitus 

Platvormidel peab olema võimalik edastada oma klientidele teateid pakutavate projektide 

kohta. See teabevahetus peab toimuma objektiivsetel alustel. Kui investorid on sätestanud 

oma riskiprofiili, siis oleks kasulik, kui platvorm võiks pakkuda neile eeskätt projekte, mis on 

kooskõlas sellega, mida nad otsivad. 

 

Muudatusettepanek  230 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

või omada rahalist osalust mis tahes 

ühisrahastamispakkumises oma 

ühisrahastamisplatvormil. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

või omada rahalist osalust mis tahes 

ühisrahastamispakkumises oma 

ühisrahastamisplatvormil, välja arvatud 

juhul, kui kõnealune rahaline osalus on 

mõeldud süstemaatiliselt tagama kõigi 

pakkumiste puhul kooskõla 

ühisrahastamisteenuse osutajate ning 

investorite huvide vahel või sekkumisviisi 

turu terviklikkuse tagamiseks. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  231 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

või omada rahalist osalust mis tahes 

ühisrahastamispakkumises oma 

ühisrahastamisplatvormil. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

või omada rahalist osalust mis tahes 

ühisrahastamispakkumises oma 

ühisrahastamisplatvormil, välja arvatud 

juhul, kui rahaline osalus on seotud kõigi 

projektide või pakkumistega 

süstemaatilisel ja mittediskrimineerival 

viisil, eesmärgiga tagada huvide 

kooskõlastamine investorite vahel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  232 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

tohi võtta klientideks oma aktsionäre, 

kellele kuulub 20 % või enam 

aktsiakapitalist või häältearvust, oma juhte 

või töötajaid või teisi isikuid, kes on nende 

aktsionäride, juhtide ja töötajatega 

otseselt või kaudselt seotud direktiivi 

2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 35 

alapunktis b määratletud kontrolli kaudu. 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

tohi võtta klientideks oma aktsionäre, 

kellele kuulub 20 % või enam 

aktsiakapitalist või häältearvust, oma juhte 

või töötajaid või teisi isikuid, kellel on 

oluline mõju või kontroll 

ühisrahastamisplatvormi kaudu esitatud 

ühisrahastamisprojektide ja -pakkumiste 

üle või kellel on võimalus neile olulist 

mõju avaldada või neid kontrollida. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  233 
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 ET 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

tohi võtta klientideks oma aktsionäre, 

kellele kuulub 20 % või enam 

aktsiakapitalist või häältearvust, oma juhte 

või töötajaid või teisi isikuid, kes on nende 

aktsionäride, juhtide ja töötajatega otseselt 

või kaudselt seotud direktiivi 2014/65/EL 

artikli 4 lõike 1 punkti 35 alapunktis b 

määratletud kontrolli kaudu. 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja ei 

tohi võtta klientideks oma aktsionäre, 

kellele kuulub 10 % või enam 

aktsiakapitalist või häältearvust, oma juhte 

või töötajaid või teisi isikuid, kes on nende 

aktsionäride, juhtide ja töötajatega otseselt 

või kaudselt seotud direktiivi 2014/65/EL 

artikli 4 lõike 1 punkti 35 alapunktis b 

määratletud kontrolli kaudu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  234 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

avaldab kliendile või potentsiaalsele 

kliendile teabe huvide konflikti üldise laadi 

ja allika ning asjaomaste riskide 

maandamiseks astutud sammude kohta, kui 

see on tema arvates vajalik kooskõlas 

lõikes 3 osutatud sisekorra eeskirjadega 

võetud meetmete tõhususe tagamiseks. 

5. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

avaldab kliendile või potentsiaalsele 

kliendile teabe huvide konflikti üldise laadi 

ja allika ning asjaomaste riskide 

maandamiseks astutud sammude kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  235 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 Artikkel 7 a 

 Platvormi ja investorite huvide 

kooskõlastamine 

 1. Tagamaks et platvormid kooskõlastavad 

oma stiimulid investorite omadega, 

soodustatakse stimuleerivaid 

mehhanisme. 

 2. Ühisrahastamisplatvormid võivad 

osaleda projekti rahastamises. Osalus ei 

ületa 2 % projekti jaoks kogunenud 

kapitalist. 

 3. Ühisrahastamisteenuse osutajale võib 

maksa edukustasu (edastamine), kui 

projekt väljub platvormilt edukalt; 

 4. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kirjeldab ESMA-le enne loa saamist 

huvide kooskõlastamise põhimõtteid, mida 

ta kavatseb kasutada, ja taotleb sellele 

heakskiitu. 

 5. Platvormid võivad huvide 

kooskõlastamise põhimõtteid muuta iga 

kolme aasta tagant. Mis tahes 

muudatusele tuleb taotleda ESMA 

heakskiitu. 

 6. Platvormid kirjeldavad oma huvide 

kooskõlastamise põhimõtteid 

üksikasjalikult oma veebisaidil 

silmapaistvas kohas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  236 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Oluliste tööülesannete 

edasiandmine ei tohi oluliselt kahjustada 

ühisrahastamisteenuse osutaja sisekontrolli 

kvaliteeti ja ESMA võimet jälgida seda, 

kas ühisrahastamisteenuse osutaja täidab 

2. Oluliste tööülesannete 

edasiandmine ei tohi kahjustada 

ühisrahastamisteenuse osutaja sisekontrolli 

kvaliteeti ja riikliku pädeva asutuse 

võimet jälgida seda, kas 
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kõiki käesolevas määruses sätestatud 

kohustusi. 

ühisrahastamisteenuse osutaja täidab kõiki 

käesolevas määruses sätestatud kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  237 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Oluliste tööülesannete 

edasiandmine ei tohi oluliselt kahjustada 

ühisrahastamisteenuse osutaja sisekontrolli 

kvaliteeti ja ESMA võimet jälgida seda, 

kas ühisrahastamisteenuse osutaja täidab 

kõiki käesolevas määruses sätestatud 

kohustusi. 

2. Oluliste tööülesannete 

edasiandmine ei tohi kahjustada 

ühisrahastamisteenuse osutaja sisekontrolli 

kvaliteeti ja ESMA võimet jälgida seda, 

kas ühisrahastamisteenuse osutaja täidab 

kõiki käesolevas määruses sätestatud 

kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  238 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja või 

tema nimel tegutsev kolmas osapool ei 

hoia klientide rahalisi vahendeid ega osuta 

makseteenuseid, välja arvatud juhul, kui 

neid rahalisi vahendeid on kavas kasutada 

ühisrahastamisteenustega seotud 

makseteenuste osutamiseks ning 

ühisrahastamisteenuse osutaja või tema 

nimel tegutsev kolmas osapool on 

direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 lõikes 

11 määratletud makseteenuse pakkuja. 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja või 

tema nimel tegutsev kolmas osapool ei 

hoia klientide rahalisi vahendeid ega osuta 

makseteenuseid ega tegutse 

kontohaldurina, välja arvatud juhul, kui 

neid rahalisi vahendeid on kavas kasutada 

ühisrahastamisteenustega seotud 

makseteenuste osutamiseks ning 

ühisrahastamisteenuse osutaja või tema 

nimel tegutsev kolmas osapool on 

direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 lõikes 

11 määratletud makseteenuse pakkuja. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  239 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui ühisrahastamisteenuse osutaja 

ei osuta rahastamisteenuseid ega hoia või 

kaitse ühisrahastamisteenusega seotud 

rahalisi vahendeid ise või kolmanda 

osapoole kaudu, peab ta nägema ette korra, 

millega tagatakse, et projektiomanik võtab 

vastu rahalisi vahendeid 

ühisrahastamispakkumiste jaoks või muid 

makseid ainult direktiivi (EL) 2015/2366 

artikli 4 lõikes 11 määratletud 

makseteenuse pakkuja kaudu, ja seda 

ajakohastama. 

4. Kui ühisrahastamisteenuse osutaja 

ei osuta rahastamisteenuseid ega hoia või 

kaitse ühisrahastamisteenusega seotud 

rahalisi vahendeid ise või kolmanda 

osapoole kaudu, peab ta nägema ette korra, 

millega tagatakse, et projektiomanik võtab 

vastu rahalisi vahendeid 

ühisrahastamispakkumiste jaoks või muid 

makseid ainult direktiivi (EL) 2015/2366 

artikli 4 lõikes 11 ja artiklis 19 määratletud 

makseteenuse pakkuja või makseteenuste 

agendi kaudu, ja seda ajakohastama. 

Or. fr 

Selgitus 

Platvormid peaksid saama pakkuda makseteenust kolmandate isikute kaudu, st kooskõlas 

läbivaadatud makseteenuste direktiivi artikliga 19. 

 

Muudatusettepanek  240 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusluba. 

1. Iga juriidiline isik, kes soovib 

saada käesoleva määruse kohaselt 

ühisrahastamisteenuse osutajaks, peab 

taotlema selle liikmesriigi riiklikult 

pädevalt asutuselt, kus ta on asutatud, 
ühisrahastamisteenuse osutamiseks 

tegevusluba. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  241 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusluba. 

1.  Iga juriidiline isik, kes soovib 

saada ühisrahastamisteenuse osutajaks, 

peab taotlema selle liikmesriigi riiklikult 

pädevalt asutuselt, kus ta on asutatud, 
ühisrahastamisteenuse osutamiseks 

tegevusluba.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  242 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusluba. 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema selle liikmesriigi riiklikult 

pädevalt asutuselt, kus ta on asutatud, 
ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusluba. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  243 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 
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osutaja tegevusluba. osutaja tegevusluba. Tegevusloa taotluse 

saamisel teavitab ESMA riiklikku pädevat 

asutust. Riiklik pädev asutus võib saata 

märgukirja, milles esitab ESMA-le 

taotleja kohta võimalikud vastuväited või 

märkused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  244 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusluba. 

1. Juriidiline isik, kes kavatseb 

osutada ühisrahastamisteenuseid, peab 

taotlema ESMA-lt ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusluba. Tegevusloa taotluse 

saamisel teavitab ESMA riiklikku pädevat 

asutust. Riiklik pädev asutus võib esitada 

ESMA-le taotleja kohta vastuväiteid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  245 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) potentsiaalse ühisrahastamisteenuse 

osutaja talitluspidevuse tagamise korra 

kirjeldus; 

(g) potentsiaalse ühisrahastamisteenuse 

osutaja talitluspidevuse tagamise korra 

kirjeldus, mille eesmärk on tagada, et 

platvormi maksejõuetuse korral jätkatakse 

laenu tagasimaksete ja investorite 

investeeringute haldamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  246 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt j 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) eeskirjad kohaselt tuleb vältida 

seda, et aktsionärid, kes omavad 20 % või 

enam ühisrahastamisteenuse osutaja 

aktsiakapitalist või häältearvust, samuti 

juhid ja töötajad või mis tahes isikud, kes 

otseselt või kaudselt on kontrolli kaudu 

nendega seotud, osalevad 

ühisrahastamistehingutes, mida 

potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja pakub; 

(j) eeskirjad kohaselt tuleb vältida 

seda, et aktsionärid, kes omavad 10 % või 

enam ühisrahastamisteenuse osutaja 

aktsiakapitalist või häältearvust, samuti 

juhid ja töötajad või mis tahes isikud, kes 

otseselt või kaudselt on kontrolli kaudu 

nendega seotud, osalevad 

ühisrahastamistehingutes, mida 

potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja pakub; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  247 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt j a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) pangakonto väljavõte loa 

andmiseks nõutava 60 000 euro suuruse 

osakapitali kättesaadavuse kohta või teise 

võimalusena vastutuskindlustus selle 

summa ulatuses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  248 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt m a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (m a) vastutuskindlustus. 

Or. fr 

Selgitus 

Mis puudutab pakkujatega seotud korraldust, siis miinimumkapitalinõude puudumisel tuleks 

ettepanekuga sätestada ühisrahastamisteenuste osutajate kohustus suuta tõendada igal 

ajahetkel, et neil on kindlustusleping, mis katab rahalised tagajärjed ametialaste kohustuste 

rikkumise korral. 

 

Muudatusettepanek  249 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kõigil ühisrahastamisteenuse 

osutajatel peab olema 50 000 euro 

suurune algkapital. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  250 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. ESMA hindab 20 tööpäeva jooksul 

pärast lõikes 1 osutatud tegevusloa taotluse 

saamist, kas taotlus on täielik. Kui taotlus 

ei ole täielik, kehtestab ESMA tähtaja, 

mille jooksul potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja peab esitama 

puuduva teabe. 

4. Riiklik pädev asutus hindab 

30 tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 

osutatud tegevusloa taotluse saamist, kas 

taotlus on täielik. Kui taotlus ei ole täielik, 

kehtestab riiklik pädev asutus tähtaja, 

mille jooksul potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja peab esitama 

puuduva teabe. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  251 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. ESMA hindab 20 tööpäeva jooksul 

pärast lõikes 1 osutatud tegevusloa taotluse 

saamist, kas taotlus on täielik. Kui taotlus 

ei ole täielik, kehtestab ESMA tähtaja, 

mille jooksul potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja peab esitama 

puuduva teabe. 

4. Riiklik pädev asutus hindab 

tihedas koostöös ESMAga 20 tööpäeva 

jooksul pärast lõikes 1 osutatud tegevusloa 

taotluse saamist, kas taotlus on täielik. Kui 

taotlus ei ole täielik, kehtestab riiklik 

pädev asutus tähtaja, mille jooksul 

potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja peab esitama puuduva teabe. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  252 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. ESMA hindab 20 tööpäeva jooksul 

pärast lõikes 1 osutatud tegevusloa taotluse 

saamist, kas taotlus on täielik. Kui taotlus 

ei ole täielik, kehtestab ESMA tähtaja, 

mille jooksul potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja peab esitama 

puuduva teabe. 

4. Riiklik pädev asutus hindab 

20 tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 

osutatud tegevusloa taotluse saamist, kas 

taotlus on täielik. Kui taotlus ei ole täielik, 

kehtestab riiklik pädev asutus tähtaja, 

mille jooksul potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja peab esitama 

puuduva teabe. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  253 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui lõikes 1 osutatud taotlus on 

täielik, teatab ESMA sellest viivitamata 

potentsiaalsele ühisrahastamisteenuse 

osutajale. 

5. Kui lõikes 1 osutatud taotlus on 

täielik, teatab riiklik pädev asutus sellest 

viivitamata potentsiaalsele 

ühisrahastamisteenuse osutajale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  254 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui lõikes 1 osutatud taotlus on 

täielik, teatab ESMA sellest viivitamata 

potentsiaalsele ühisrahastamisteenuse 

osutajale. 

5. Kui lõikes 1 osutatud taotlus on 

täielik, teatab riiklik pädev asutus sellest 

viivitamata potentsiaalsele 

ühisrahastamisteenuse osutajale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  255 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kahe kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist hindab ESMA seda, kas 

potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja vastab käesolevas määruses 

sätestatud nõuetele, ning teeb igakülgselt 

põhjendatud otsuse ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusloa andmise või sellest 

keeldumise kohta. ESMA võib tegevusloa 

andmisest keelduda juhul, kui on 

objektiivne ja tõendatav alus arvata, et 

ühisrahastamisteenuse osutaja juhtkond 

võib seada ohtu selle tõhusa, kindla ja 

usaldusväärse juhtimise ning 

6. Kahe kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist hindab riiklik pädev 

asutus tihedas koostöös ESMAga seda, 

kas potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja vastab käesolevas määruses 

sätestatud nõuetele, ning teeb igakülgselt 

põhjendatud otsuse ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusloa andmise või sellest 

keeldumise kohta. Riiklik pädev asutus 

võib tegevusloa andmisest keelduda juhul, 

kui on objektiivne ja tõendatav alus arvata, 

et ühisrahastamisteenuse osutaja juhtkond 

võib seada ohtu selle tõhusa, kindla ja 
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talitluspidevuse ning klientide huvide ja 

turu usaldusväärsuse nõuetekohase 

arvessevõtmise. 

usaldusväärse juhtimise ning 

talitluspidevuse ning klientide huvide ja 

turu usaldusväärsuse nõuetekohase 

arvessevõtmise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  256 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kahe kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist hindab ESMA seda, kas 

potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja vastab käesolevas määruses 

sätestatud nõuetele, ning teeb igakülgselt 

põhjendatud otsuse ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusloa andmise või sellest 

keeldumise kohta. ESMA võib tegevusloa 

andmisest keelduda juhul, kui on 

objektiivne ja tõendatav alus arvata, et 

ühisrahastamisteenuse osutaja juhtkond 

võib seada ohtu selle tõhusa, kindla ja 

usaldusväärse juhtimise ning 

talitluspidevuse ning klientide huvide ja 

turu usaldusväärsuse nõuetekohase 

arvessevõtmise. 

6. Kolme kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist hindab riiklik pädev 

asutus seda, kas potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja vastab 

käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 

ning teeb igakülgselt põhjendatud otsuse 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusloa 

andmise või sellest keeldumise kohta. 

Riiklik pädev asutus võib tegevusloa 

andmisest keelduda juhul, kui on 

objektiivne ja tõendatav alus arvata, et 

ühisrahastamisteenuse osutaja juhtkond 

võib seada ohtu selle tõhusa, kindla ja 

usaldusväärse juhtimise ning 

talitluspidevuse ning klientide huvide ja 

turu usaldusväärsuse nõuetekohase 

arvessevõtmise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  257 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kahe kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist hindab ESMA seda, kas 

6. Kahe kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist hindab riiklik pädev 
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potentsiaalne ühisrahastamisteenuse 

osutaja vastab käesolevas määruses 

sätestatud nõuetele, ning teeb igakülgselt 

põhjendatud otsuse ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusloa andmise või sellest 

keeldumise kohta. ESMA võib tegevusloa 

andmisest keelduda juhul, kui on 

objektiivne ja tõendatav alus arvata, et 

ühisrahastamisteenuse osutaja juhtkond 

võib seada ohtu selle tõhusa, kindla ja 

usaldusväärse juhtimise ning 

talitluspidevuse ning klientide huvide ja 

turu usaldusväärsuse nõuetekohase 

arvessevõtmise. 

asutus seda, kas potentsiaalne 

ühisrahastamisteenuse osutaja vastab 

käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 

ning teeb igakülgselt põhjendatud otsuse 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusloa 

andmise või sellest keeldumise kohta. 

Riiklik pädev asutus võib tegevusloa 

andmisest keelduda juhul, kui on 

objektiivne ja tõendatav alus arvata, et 

ühisrahastamisteenuse osutaja juhtkond 

võib seada ohtu selle tõhusa, kindla ja 

usaldusväärse juhtimise ning 

talitluspidevuse ning klientide huvide ja 

turu usaldusväärsuse nõuetekohase 

arvessevõtmise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  258 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Riiklik pädev asutus teavitab 

ESMAt oma otsusest tegevusluba anda või 

selle andmisest keelduda. ESMA võib 

nõuda tegevusloa andmise nõuetele 

vastavuse hindamist ja loa andmise 

põhjendusi. Kui ESMA ei ole riikliku 

pädeva asutuse otsusega nõus, esitab ta 

oma põhjendused ning selgitab ja 

põhjendab kõiki märkimisväärseid 

kõrvalekaldeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  259 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. ESMA teavitab potentsiaalset 

ühisrahastamisteenuse osutajat oma 

otsusest viie tööpäeva jooksul pärast 

asjaomase otsuse tegemist. 

7. Riiklik pädev asutus teavitab 

potentsiaalset ühisrahastamisteenuse 

osutajat oma otsusest viivitamata pärast 

asjaomase otsuse tegemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  260 

Neena Gill 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. ESMA teavitab potentsiaalset 

ühisrahastamisteenuse osutajat oma 

otsusest viie tööpäeva jooksul pärast 

asjaomase otsuse tegemist. 

7. Riiklik pädev asutus teavitab 

potentsiaalset ühisrahastamisteenuse 

osutajat oma otsusest kahe tööpäeva 

jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  261 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. ESMA teavitab potentsiaalset 

ühisrahastamisteenuse osutajat oma 

otsusest viie tööpäeva jooksul pärast 

asjaomase otsuse tegemist. 

7. Riiklik pädev asutus teavitab 

potentsiaalset ühisrahastamisteenuse 

osutajat oma otsusest viie tööpäeva jooksul 

pärast asjaomase otsuse tegemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  262 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 



 

PE627.793v01-00 66/100 AM\1162839ET.docx 

ET 

Artikkel 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Kolmandate riikide 

ühisrahastamisteenuse osutajatele 

tegevusloa andmine 

 1. Kolmandas riigis asutatud 

ühisrahastamisteenuse osutaja võib 

osutada liidus ühisrahastamisteenuseid 

juhul, kui on täidetud järgmised 

tingimused: 

 (a) komisjon on kooskõlas käesoleva 

artikli lõikega 2 võtnud 

ühisrahastamisteenuse osutaja 

asukohariigi suhtes vastu rakendusaktiga 

samaväärsuse otsuse; 

 (b) ühisrahastamisteenuse osutaja on 

saanud kõnealuses kolmandas riigis 

tegevusloa ühisrahastamisteenuste 

osutamiseks ning tema üle teostatakse 

järelevalvet; (c) loodud on lõikes 3 

osutatud koostöökord ning seda 

rakendatakse. 

 Esimeses lõigus osutatud tingimuste 

täitmise korral registreerib 

ühisrahastamisteenuse osutaja ESMA 

juures oma kavatsuse ELis teenuseid 

osutada. 

 2. Komisjon võib vastu võtta rakendusakti, 

milles tunnistatakse, et kolmanda riigi 

õigusraamistik ja järelevalvetavad 

tagavad järgmist: 

 (a) kõnealuses kolmandas riigis 

tegevusloa saanud ühisrahastamisteenuse 

osutaja täidab käesoleva määruse nõudeid 

või kõnealuse kolmanda riigi siseriikliku 

õiguse õiguslikult siduvaid nõudeid, mis 

on samaväärsed kohaldatava liidu õiguse 

nõuetega; 

 (b) siduvate nõuetega kaasneb kõnealuses 

kolmandas riigis nende pidev tõhus 

järelevalve ja jõustamine. 

 Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 
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kooskõlas artikli 37a lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

 3. ESMA sõlmib koostöölepingud selliste 

kolmandate riikide pädevate asutustega, 

mille õigusraamistik ja järelevalvetavad 

on tunnistatud samaväärseks kooskõlas 

lõikega 2. 

 Koostöölepingus sätestatakse vähemalt: 

(a) ESMA ja asjaomaste kolmandate 

riikide pädevate asutuste vaheline 

teabevahetuse kord, sealhulgas 

juurdepääs kogu asjakohasele teabele 

kolmandas riigis tegevusloa saanud 

ühisrahastamisteenuse osutaja kohta, 

mida ESMA nõuab; 

 (b) ESMA kiire teavitamise kord juhul, 

kui kolmanda riigi pädev asutus leiab, et 

selles kolmandas riigis tegevusloa saanud 

ühisrahastamisteenuse osutaja, kes on 

tema järelevalve all, rikub kõnealuses 

kolmandas riigis tegevusloa aluseks 

olevaid tingimusi või muid riigisiseseid 

õigusakte; 

 (c) järelevalvetegevuse koordineerimise 

kord. 

 4. Selleks et pädevad asutused ja ESMA 

saaksid kasutada neile käesoleva 

määrusega antud järelevalvevolitusi, 

töötab ESMA välja regulatiivsete 

tehniliste standardite eelnõud, millega 

määratakse kindlaks lõikes 3 osutatud 

koostöölepingute miinimumsisu. 

 ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 

standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 

... [XX kuud pärast käesoleva määruse 

jõustumise kuupäeva]. 

 Komisjonile antakse delegeeritud 

volitused võtta vastu esimeses lõigus 

osutatud regulatiivsed tehnilised 

standardid määruse (EL) nr 1095/2010 

artiklites 10–14 sätestatud korras. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  263 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Kindlustus 

 1. Ühisrahastamisteenuste osutaja 

peab igal ajahetkel suutma tõendada, et 

tal on kindlustusleping, mille kaudu on 

ühisrahastamisteenuse osutaja kaetud 

ametialase vastutuse alla kuuluvate 

rahaliste tagajärgede eest ametialaste 

kohustuste rikkumise korral, nagu need 

kohustused on määratletud käesolevas 

määruses. 

 2. Enne [kuus kuud enne jõustumise 

kuupäeva] peab komisjon vastu võtma 

delegeeritud õigusakti kooskõlas artikliga 

37, et täpsustada vajalikud sätted lõikes 1 

nimetatud kindlustuse kohta. 

Or. fr 

Selgitus 

Mis puudutab pakkujatega seotud korraldust, siis miinimumkapitalinõude puudumisel tuleks 

ettepanekuga sätestada ühisrahastamisteenuste osutajate kohustus suuta tõendada igal 

ajahetkel, et neil on kindlustusleping, mis katab rahalised tagajärjed ametialaste kohustuste 

rikkumise korral. 

 

Muudatusettepanek  264 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühisrahastamisteenuse osutajate register Ühisrahastamisteenuse osutajate ja 

ühisrahastamispakkumiste register 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  265 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. ESMA loob ühisrahastamisteenuse 

osutajate registri. Register on avalikkusele 

kättesaadav ESMA veebisaidil ja registrit 

ajakohastatakse korrapäraselt. 

1. ESMA loob registri 

ühisrahastamisteenuse osutajatest, kes on 

saanud riiklikult pädevalt asutuselt 

tegevusloa kooskõlas artikliga 10, ning 

eraldi registri kõigist kolmandate riikide 

ühisrahastamisteenuse osutajatest, kes on 

registreeritud ESMA juures kooskõlas 

artikliga 10 a. Register on avalikkusele 

kättesaadav ESMA veebisaidil ja registrit 

ajakohastatakse korrapäraselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  266 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. ESMA loob ühisrahastamisteenuse 

osutajate registri. Register on avalikkusele 

kättesaadav ESMA veebisaidil ja registrit 

ajakohastatakse korrapäraselt. 

1. ESMA loob artikli 10 kohaselt 

tegevusloa saanud ühisrahastamisteenuse 

osutajate registri, mis annab juurdepääsu 

iga ühisrahastamisplatvormi kaudu 

esitatud konkreetsetele projektidele või 

pakkumistele. Register on avalikkusele 

kättesaadav ESMA veebisaidil ja registrit 

ajakohastatakse korrapäraselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  267 

Marco Valli 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) ajakohastatud teave iga 

ühisrahastamisteenuse platvormi esitatud 

konkreetsete ühisrahastamisprojektide või 

-pakkumiste kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  268 

Brian Hayes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

osutab oma teenuseid ESMA järelevalve 

all. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

osutab oma teenuseid selle liikmesriigi 

riikliku pädeva asutuse järelevalve all, kus 

ühisrahastamisteenuse osutaja on 

tegevusloa saanud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  269 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

osutab oma teenuseid ESMA järelevalve 

all. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

osutab oma teenuseid riiklike pädevate 

asutuste järelevalve all. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  270 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Iga liikmesriik määrab ühe või 

mitu riiklikku pädevat asutust, kes 

vastutavad tegevusloa andmise ja 

ühisrahastamisteenuse osutajate üle 

järelevalve tegemise eest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  271 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. ESMA hindab seda, kas 

ühisrahastamisteenuse osutaja täidab 

käesolevas määruses sätestatud kohustusi. 

3. Riiklikud pädevad asutused 

hindavad seda, kas ühisrahastamisteenuse 

osutaja täidab käesolevas määruses 

sätestatud kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  272 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. ESMA hindab seda, kas 

ühisrahastamisteenuse osutaja täidab 

käesolevas määruses sätestatud kohustusi. 

3. ESMA koostöös riiklike pädevate 

asutustega hindab seda, kas 

ühisrahastamisteenuse osutaja täidab 

käesolevas määruses sätestatud kohustusi. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  273 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

teatab põhjendamata viivituseta ESMA-le 

olulistest muutustest tegevuslubade 

andmise tingimustes ning esitab taotluse 

korral vajalikku teavet, et oleks võimalik 

hinnata nende vastavust käesoleva määruse 

sätetega. 

4. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

teatab põhjendamata viivituseta riiklikule 

pädevale asutusele olulistest muutustest 

tegevuslubade andmise tingimustes ning 

esitab taotluse korral vajalikku teavet, et 

oleks võimalik hinnata nende vastavust 

käesoleva määruse sätetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  274 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. ESMA võib ühisrahastamisteenuse 

osutajale antud tegevusloa kehtetuks 

tunnistada, kui ühisrahastamisteenuse 

osutaja: 

1. Riiklik pädev asutus võib 

ühisrahastamisteenuse osutajale antud 

tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui 

ühisrahastamisteenuse osutaja: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  275 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. ESMA tunnistab 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusloa 

kehtetuks, kui tema hinnangul võivad 

3. Riiklik pädev asutus tunnistab 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegevusloa 

kehtetuks, kui riiklik pädev asutus jõuab 
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lõike 2 punktides a ja b osutatud asjaolud 

mõjutada ühisrahastamisteenuse osutaja 

juhtkonna head mainet või viitavad 

rikkumistele seoses juhtimiskorra, 

sisekontrollimehhanismi või artiklis 5 

osutatud protseduuridega. 

ESMAga konsulteerides järeldusele, et 
lõike 2 punktides a ja b osutatud asjaolud 

võivad mõjutada ühisrahastamisteenuse 

osutaja juhtkonna head mainet või viitavad 

rikkumistele seoses juhtimiskorra, 

sisekontrollimehhanismi või artiklis 5 

osutatud protseduuridega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  276 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. ESMA teavitab oma otsusest 

tunnistada ühisrahastamisteenuse osutaja 

tegevusluba kehtetuks põhjendamatu 

viivituseta pädevat asutust liikmesriigis, 

kus on ühisrahastamisteenuse osutaja 

asukoht. 

4. Riiklik pädev asutus teavitab 

ESMAt põhjendamatu viivituseta oma 

otsusest tunnistada ühisrahastamisteenuse 

osutaja tegevusluba kehtetuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  277 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kogu teave, sealhulgas artiklis 19 

osutatud reklaamteated, 

ühisrahastamisteenuse osutajatelt 

klientidele või potentsiaalsetele klientidele 

enda kohta, ühisrahastamisteenuste või 

investeeringutega seotud kulude ja tasude 

kohta, ühisrahastamistingimuste, 

sealhulgas ühisrahastamisprojektide 

valikukriteeriumide kohta või nende 

ühisrahastamisteenuste laadi ja seotud 

1. Kogu teave, sealhulgas artiklis 19 

osutatud reklaamteated, 

ühisrahastamisteenuse osutajatelt 

klientidele või potentsiaalsetele klientidele 

enda kohta, ühisrahastamisteenuste või 

investeeringutega seotud kulude ja tasude 

kohta, ühisrahastamistingimuste, 

sealhulgas ühisrahastamisprojektide 

valikukriteeriumide kohta või nende 

ühisrahastamisteenuste laadi ja seotud 
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riskide kohta, peab olema selge, 

arusaadav, terviklik ja õige. 

riskide kohta, peab olema aus, selge, õige 

ega tohi olla eksitav. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  278 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kogu teave, sealhulgas artiklis 19 

osutatud reklaamteated, 

ühisrahastamisteenuse osutajatelt 

klientidele või potentsiaalsetele klientidele 

enda kohta, ühisrahastamisteenuste või 

investeeringutega seotud kulude ja tasude 

kohta, ühisrahastamistingimuste, 

sealhulgas ühisrahastamisprojektide 

valikukriteeriumide kohta või nende 

ühisrahastamisteenuste laadi ja seotud 

riskide kohta, peab olema selge, arusaadav, 

terviklik ja õige. 

1. Kogu teave, sealhulgas artiklis 19 

osutatud reklaamteated, 

ühisrahastamisteenuse osutajatelt 

klientidele või potentsiaalsetele klientidele 

enda kohta, ühisrahastamisteenuste või 

investeeringutega seotud kulude, 

finantsriskide ja tasude kohta, 

ühisrahastamistingimuste, sealhulgas 

ühisrahastamisprojektide 

valikukriteeriumide kohta või nende 

ühisrahastamisteenuste laadi ja seotud 

riskide kohta, peab olema selge, arusaadav, 

terviklik ja õige. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  279 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Ühisrahastamise pakkujad 

avalikustavad kaks korda aastas oma 

ühisrahastamisplatvormi 

ühisrahastamisprojektide makseviivituse 

määra viimase 48 kuu jooksul või kui 

platvorm on vähem kui neli aastat vana, 

siis selle algusest peale. Makseviivituse 

määr avaldatakse internetis platvormi 
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veebisaidil silmapaistvas kohas. ESMA-le 

saadetakse teade makseviivituse määra 

kohta kaks korda aastas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  280 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Euroopa Komisjon võtab artikli 37 

kohaselt vastu delegeeritud õigusakti, 

milles kirjeldatakse 

ühisrahastamisplatvormi kaudu 

pakutavate projektide makseviivituse 

määra arvutamise metoodikat. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  281 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

potentsiaalsetele klientidele enne seda, kui 

nad teevad ühisrahastamistehingu. 

2. Lõikes 1 osutatud teave on 

potentsiaalsetele klientidele kättesaadav 

igal sobival ajal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  282 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 14 a 

 Hoolsuskohustuse nõuded 

 1. Ühisrahastamisteenuse osutajad viivad 

läbi minimaalne nõuetekohase hoolsuse 

kontrolli ühisrahjastamisprojektide 

omanike suhtes, kes taotlevad nende 

ühisrahastamisplatvormi kaudu 

rahastamist. 

 2. Lõikes 1 osutatud minimaalne 

nõuetekohane hoolsus hõlmab kõike 

alljärgnevat: 

 (a). tõendid, et projektiomanik on hea 

mainega isik ning tal on 

ühisrahastamisplatvormil investeeringute 

otsimiseks asjakohased teadmised ja 

kogemused; 

 (b). tõendid, et projektiomanik ei ole 

kantud karistusregistrisse seoses 

äriühinguõiguse, maksejõuetusõiguse, 

finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide, 

rahapesuvastaste õigusaktide, pettuse või 

ametialase vastutuse valdkonnas kehtiva 

siseriikliku õiguse rikkumisest tulenevate 

süüdimõistvate kohtuotsuste ja 

sanktsioonidega. 

 3. Ühisrahastamisteenuse osutajad 

avalikustavad kõigi 

ühisrahastamisprojektide suhtes tehtud 

nõuetekohase hoolsuse kontrollid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  283 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 14 a 

 Makseviivituse määra avalikustamine 
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 1. Ühisrahastamisteenuse osutajad 

avalikustavad iga kuue kuu tagant oma 

platvormidel viimase 12 kuu jooksul 

pakutud ühisrahastamisprojektide 

makseviivituse määra. Makseviivituse 

määr avaldatakse selgelt 

ühisrahastamisplatvormi veebisaidil. 

 2. Komisjon võtab artikli 37 kohaselt 

vastu delegeeritud õigusaktid, milles 

kirjeldatakse projektide makseviivituse 

määra arvutamise metoodikat. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  284 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 14 b 

 Makseviivituse määra avalikustamine 

 1. Ühisrahastamisteenuse osutajad 

avalikustavad korra kvartalis 

ühisrahastamisplatvormil viimase 36 kuu 

jooksul või kui platvorm on vähem kui 

kolm aastat vana, siis alates selle tegevuse 

algusest registreeritud 

ühisrahastamisprojektide makseviivituse 

määra. 

 2. Ühisrahastamisplatvormil 

registreeritud ühisrahastamisprojektide 

makseviivituse määr avaldatakse 

ühisrahastamisplatvormi veebisaidil 

silmapaistvas kohas. 

 3. Euroopa Komisjon võtab artikli 37 

kohaselt vastu delegeeritud õigusakti, 

milles kirjeldatakse 

ühisrahastamisplatvormi kaudu 

pakutavate projektide makseviivituse 

määra arvutamise metoodikat. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  285 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Enne kui ühisrahastamisteenuse 

osutaja võimaldab potentsiaalsele 

investorile täieliku juurdepääsu 

ühisrahastamispakkumistele, hindab ta 

seda, kas osutatav ühisrahastamisteenus on 

potentsiaalsele investorile asjakohane. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

hindab seda, kas osutatav 

ühisrahastamisteenus on potentsiaalsele 

investorile asjakohane. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  286 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Enne kui ühisrahastamisteenuse 

osutaja võimaldab potentsiaalsele 

investorile täieliku juurdepääsu 

ühisrahastamispakkumistele, hindab ta 

seda, kas osutatav ühisrahastamisteenus on 

potentsiaalsele investorile asjakohane. 

1. Enne kui ühisrahastamisteenuse 

osutaja võimaldab potentsiaalsele 

investorile täieliku juurdepääsu 

ühisrahastamispakkumistele ja võimaluse 

nendesse investeerida, hindab ta seda, kas 

osutatav ühisrahastamisteenus on 

potentsiaalsele investorile asjakohane. 

Or. fr 

Selgitus 

Kui potentsiaalne investor ei paku piisavalt teavet läbipaistvuse ja teadmiste testi lõpule 

viimiseks, ei tohiks tal lubada ühisrahastamispakkumisse investeerida. 

 

Muudatusettepanek  287 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Juurdepääs 

ühisrahastamispakkumise üksikasjadele 

on üksnes nendel potentsiaalsetel 

investoritel, kes on esitanud oma 

isikuandmed, lugenud ühisrahastamisega 

kaasnevate riskide kohta ning need selgelt 

teadmiseks võtnud. 

Or. fr 

Selgitus 

Enne, kui potentsiaalne investor saab juurdepääsu ühisrahastamisplatvormile, peab ta olema 

teadmiseks võtnud ühisrahastamisega seotud riskid, näiteks investeeringukahjum ja 

väärtpaberite mittelikviidsus. 

 

Muudatusettepanek  288 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Selleks et teostada lõike 1 kohane 

hindamine, palub ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalsel investoril esitada 

teavet tema põhiteadmiste ja arusaamade 

kohta seoses üldiste investeerimisriskidega 

ning ühisrahastamisplatvormi kaudu 

pakutavate investeeringutega kaasnevate 

riskidega, sealhulgas teavet järgmise kohta: 

2. Selleks et teostada lõike 1 a kohane 

hindamine, palub ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalsel investoril esitada 

teavet tema teadmiste, kogemuste, 

investeerimiseesmärkide, finantsolukorra 
ja arusaamade kohta seoses üldiste 

investeerimisriskidega ning 

ühisrahastamisplatvormi kaudu pakutavate 

investeeringutega kaasnevate riskidega, 

sealhulgas teavet järgmise kohta: 

Or. fr 

Selgitus 

Lisaks tuleks potentsiaalsete investorite tehtavat läbipaistvuse ja teadmiste testi tõhustada, et 

tagada paremini investori teadlik nõusolek kaasnevate riskidega. Testi ulatus ei peaks 



 

PE627.793v01-00 80/100 AM\1162839ET.docx 

ET 

hõlmama üksnes potentsiaalse investori teadmisi ja kogemusi, vaid ka tema finantsolukorda 

ja investeerimiseesmärke. 

 

Muudatusettepanek  289 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) asjakohased teadmised või erialane 

kogemus seoses 

ühisrahastamisinvesteeringutega. 

(b) asjakohased teadmised ja erialane 

kogemus seoses 

ühisrahastamisinvesteeringutega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  290 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui potentsiaalsed investorid ei 

esita lõike 1 kohast teavet või kui 

ühisrahastamisteenuse osutaja on lõike 1 

kohaselt saadud teabe põhjal veendunud, et 

potentsiaalsel investoril on ebapiisavad 

teadmised, teavitab ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalset investorit sellest, et 

tema platvormi kaudu osutatav teenus ei 

ole pruugi olla investori jaoks asjakohane, 

ja edastab talle riskihoiatuse. Kõnealune 

teade või riskihoiatus ei takista 

potentsiaalsel investoril investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

4. Kui ühisrahastamisteenuse osutaja 

on lõike 1 kohaselt saadud teabe põhjal 

veendunud, et potentsiaalsel investoril on 

ebapiisavad teadmised või et teenused ei 

ole tema jaoks asjakohased, teavitab 

ühisrahastamisteenuse osutaja 

potentsiaalset investorit sellest, et tema 

platvormi kaudu osutatav teenus ei ole 

pruugi olla investori jaoks asjakohane, ja 

edastab talle riskihoiatuse. Kõnealune 

teade või riskihoiatus ei takista 

potentsiaalsel investoril investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. Hoiatuses 

tuleb selgelt esile tuua risk, et 

investeeritud raha kaotatakse täielikult. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  291 
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 ET 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui potentsiaalsed investorid ei 

esita lõike 1 kohast teavet või kui 
ühisrahastamisteenuse osutaja on lõike 1 

kohaselt saadud teabe põhjal veendunud, 

et potentsiaalsel investoril on ebapiisavad 

teadmised, teavitab ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalset investorit sellest, et 

tema platvormi kaudu osutatav teenus ei 

ole pruugi olla investori jaoks asjakohane, 

ja edastab talle riskihoiatuse. Kõnealune 

teade või riskihoiatus ei takista 

potentsiaalsel investoril investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

4. Kui ühisrahastamisteenuse osutaja 

leiab lõike 1 kohaselt saadud teabe põhjal, 

et ühisrahastamispakkumine ei sobi 

potentsiaalsele investorile, teavitab 

ühisrahastamisteenuse osutaja 

potentsiaalset investorit sellest, et tema 

platvormi kaudu osutatav teenus ei ole 

pruugi olla investori jaoks asjakohane, ja 

edastab talle riskihoiatuse. Kõnealune 

teade või riskihoiatus ei takista 

potentsiaalsel investoril investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

Or. fr 

Selgitus 

Potentsiaalseid investoreid tuleb kohustada tegema enne ühisrahastamispakkumistesse 

investeerimist teadmiste testi. Olenemata sellest, kas testi tulemus on negatiivne või 

positiivne, võib investor pärast seda, kui platvorm on teda tulemusest teavitanud, projekti 

investeerida. Igal juhul näib olevat vajalik, et investor läbiks teadmiste testi. 

 

Muudatusettepanek  292 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui potentsiaalsed investorid ei 

esita lõike 1 kohast teavet või kui 

ühisrahastamisteenuse osutaja on lõike 1 

kohaselt saadud teabe põhjal veendunud, et 

potentsiaalsel investoril on ebapiisavad 

teadmised, teavitab ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalset investorit sellest, et 

tema platvormi kaudu osutatav teenus ei 

ole pruugi olla investori jaoks asjakohane, 

4. Kui potentsiaalsed investorid ei 

esita lõike 1 kohast teavet või kui 

ühisrahastamisteenuse osutaja on lõike 1 

kohaselt saadud teabe põhjal veendunud, et 

potentsiaalsel investoril on ebapiisavad 

teadmised, teavitab ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalset investorit sellest, et 

tema platvormi kaudu osutatav teenus ei 

ole investori jaoks asjakohane, ja takistab 
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ja edastab talle riskihoiatuse. Kõnealune 

teade või riskihoiatus ei takista 

potentsiaalsel investoril investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

tal selgelt investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  293 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui potentsiaalsed investorid ei 

esita lõike 1 kohast teavet või kui 

ühisrahastamisteenuse osutaja on lõike 1 

kohaselt saadud teabe põhjal veendunud, et 

potentsiaalsel investoril on ebapiisavad 

teadmised, teavitab ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalset investorit sellest, et 

tema platvormi kaudu osutatav teenus ei 

ole pruugi olla investori jaoks asjakohane, 

ja edastab talle riskihoiatuse. Kõnealune 

teade või riskihoiatus ei takista 

potentsiaalsel investoril investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

4. Kui potentsiaalsed investorid ei 

esita lõike 1 kohast teavet või kui 

ühisrahastamisteenuse osutaja on lõike 1 

kohaselt saadud teabe põhjal veendunud, et 

potentsiaalsel investoril on ebapiisavad 

teadmised, teavitab ühisrahastamisteenuse 

osutaja potentsiaalset investorit sellest, et 

tema platvormi kaudu osutatav teenus ei 

ole investori jaoks asjakohane, ja takistab 

tal investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  294 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühisrahastamisteenuse osutaja pakub igal 

ajal potentsiaalsetele investoritele ja 

investoritele võimalust simuleerida kahju 

kandmise võimet, arvestades 10 % nende 

netoväärtusest, tuginedes järgmisele 

teabele: 

Ühisrahastamisteenuse osutaja pakub igal 

ajal potentsiaalsetele investoritele ja 

investoritele võimalust simuleerida kahju 

kandmise võimet, arvestades 3 % nende 

netoväärtusest, tuginedes järgmisele 

teabele: 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  295 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sõltumata simulatsiooni tulemustest ei 

takistata potentsiaalseid investoreid ja 

investoreid investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

Investoreid ja potentsiaalseid investoreid 

takistatakse investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse, kui 

simulatsiooni tulemused näitavad, et 

potentsiaalsel investoril ei ole kahjude 

kandmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  296 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sõltumata simulatsiooni tulemustest ei 

takistata potentsiaalseid investoreid ja 

investoreid investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

Potentsiaalseid investoreid ja investoreid 

takistatakse investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse, kui 

simulatsiooni tulemused näitavad, et 

potentsiaalsel investoril ei ole kahjude 

kandmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. 

Igal juhul takistatakse investoreid 

investeerimast rohkem kui 3 000 eurot 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  297 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sõltumata simulatsiooni tulemustest ei 

takistata potentsiaalseid investoreid ja 

investoreid investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. 

Tuginedes simulatsiooni tulemustele, 

võivad ühisrahastamisteenuse osutajad 

takistada potentsiaalseid investoreid ja 

investoreid investeerimast 

ühisrahastamisprojektidesse. Vastutus 

investeeringu tegemise kogu riski eest 

jääb siiski investoritele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  298 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Investorid ei tohi investeerida rohkem kui 

4 000 eurot ühisrahastamisprojekti kohta 

ja 12 000 eurot aastas 

ühisrahastamisplatvormi kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  299 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 6 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib võtta kooskõlas 

artikliga 37 vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada meetmeid, mis on vajalikud 

järgmiseks: 

6. Komisjon peab võtma kuue kuu 

jooksul pärast käesoleva määruse 

jõustumist kooskõlas artikliga 37 vastu 

delegeeritud õigusakte, et täpsustada 

meetmeid, mis on vajalikud järgmiseks: 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  300 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

esitab potentsiaalsele kliendile 
põhiteabedokumendi, mille koostab 

projektiomanik iga 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Põhiteabedokument koostatakse vähemalt 

ühes asjaomase liikmesriigi ametlikus 

keeles või rahvusvahelises rahanduses 

üldkasutatavas keeles. 

1. Põhiteabedokument, mille koostab 

projektiomanik iga 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Põhiteabedokument koostatakse vähemalt 

ühes asjaomase liikmesriigi ametlikus 

keeles või inglise keeles. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  301 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

esitab potentsiaalsele kliendile 

põhiteabedokumendi, mille koostab 

projektiomanik iga 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Põhiteabedokument koostatakse vähemalt 

ühes asjaomase liikmesriigi ametlikus 

keeles või rahvusvahelises rahanduses 

üldkasutatavas keeles. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

esitab potentsiaalsele kliendile 

põhiteabedokumendi, mille koostab 

projektiomanik iga 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Põhiteabedokument koostatakse vähemalt 

ühes asjaomase liikmesriigi ametlikus 

keeles ja inglise keeles. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  302 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

esitab potentsiaalsele kliendile 

põhiteabedokumendi, mille koostab 

projektiomanik iga 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Põhiteabedokument koostatakse vähemalt 

ühes asjaomase liikmesriigi ametlikus 

keeles või rahvusvahelises rahanduses 

üldkasutatavas keeles. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

esitab potentsiaalsele kliendile 

põhiteabedokumendi, mille koostab 

projektiomanik iga 

ühisrahastamispakkumise kohta. 

Põhiteabedokument koostatakse vähemalt 

ühes asjaomase liikmesriigi ametlikus 

keeles või rahvusvahelises rahanduses 

tavapäraselt kasutatavas keeles. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  303 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ühisrahastamisteenuse osutajad, kes 

pakuvad artikli 3 lõike 1 punkti i a 

alapunktis i osutatud teenuseid, esitavad 

potentsiaalsetele investoritele järgmise: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  304 

Jonás Fernández 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c 

 

 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegemist ei ole säästutootega ja Te ei 

peaks investeerima 
ühisrahastamisprojektidesse rohkem kui 10 

% oma netovarast. 

Tegemist ei ole säästutootega ja me ei 

soovita Teil investeerida 
ühisrahastamisprojektidesse rohkem kui 

10 % oma netovarast. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  305 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c 

 

 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegemist ei ole säästutootega ja Te ei 

peaks investeerima 

ühisrahastamisprojektidesse rohkem kui 

10 % oma netovarast. 

Tegemist ei ole säästutootega ja Te ei 

peaks investeerima 

ühisrahastamisprojektidesse rohkem kui 

3 % oma netovarast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  306 

Molly Scott Cato 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c 

 

 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Võib juhtuda, et Te ei saa 

investeerimisinstrumenti soovi korral 

müüa. 

Võib juhtuda, et Te ei saa 

investeerimisinstrumenti soovi korral 

müüa. Kui saate müüa, võib juhtuda, et 

kaotate rahas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  307 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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ET 

 4 a. Lõike 2 punktis a osutatud nõuet 

ei kohaldata ühisrahastamisteenuse 

osutajate suhtes, kes pakuvad käesoleva 

määruse artikli 3 lõike 1 punkti a 

alapunktis ii osutatud teenuseid. Selle 

asemel koostavad need teenuseosutajad 

platvormi kohta põhiteabedokumendi, mis 

üksikasjalikku teavet platvormi, selle 

süsteemide ja riskijuhtimise kontrollide 

ning ühisrahastamispakkumise 

finantsmudeli ning selle varasema 

tulemuslikkuse kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  308 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Lihtsuse ja nõuetele vastavuse 

tagamiseks on ettevõtjatel juhul, kui neil 

on kättesaadavaid finantsaruandeid, 

kohustus esitada kasumlikkuse, tõhususe 

ja likviidsuse finantsnäitajad, mis 

arvutatakse turul tunnustatud meetodite 

alusel. Platvormid teavitavad investoreid 

ja potentsiaalseid investoreid nendest 

näitajatest vormingus, mis võimaldab neil 

äriühinguid lihtsasti võrrelda. Platvormid 

peavad veebis märkima, et nad on 

näitajate arvutamist kontrollinud. 

Näitajaid muudetakse kaks korda aastas 

ja platvormid peavad esitama lihtsustatud 

aegridade diagramme, mis kirjeldavad 

äriühingu finantsdünaamikat. Platvorm 

võib pakkuda soovituslikku, turul 

mittesiduvat hinnangut selle äriühingu 

väärtuse kohta, kes taotleb rahastamist 

või on seda saanud. 

Or. en 
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 ET 

Muudatusettepanek  309 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kehtestab asjakohase menetluskorra ja 

kohaldab seda, et kontrollida 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

terviklikkust ja selgust. 

5. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kehtestab asjakohase menetluskorra ja 

kohaldab seda, et kontrollida 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

terviklikkust, õigsust ja selgust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  310 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kehtestab asjakohase menetluskorra ja 

kohaldab seda, et kontrollida 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

terviklikkust ja selgust. 

5. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kehtestab asjakohase menetluskorra ja 

kohaldab seda, et kontrollida 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

õigsust, terviklikkust ja selgust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  311 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui ühisrahastamisteenuse osutaja 

tuvastab põhiteabedokumendis olulise 

puudujäägi, olulise vea või olulise 

ebatäpsuse, siis täiendab ja muudab teavet 

projektiomanik. Kui täiendusi ja muudatusi 

ei ole võimalik teha, siis 

6. Kui ühisrahastamisteenuse osutaja 

tuvastab põhiteabedokumendis olulise 

puudujäägi, olulise vea või olulise 

ebatäpsuse, siis täiendab ja muudab teavet 

projektiomanik. Kui täiendusi ja muudatusi 

ei tehta, siis ühisrahastamisteenuse osutaja 
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ET 

ühisrahastamisteenuse osutaja ei tee 

ühisrahastamispakkumist või ta tühistab 

olemasoleva pakkumise, kuni 

põhiteabedokument on kooskõlas 

käesolevas artiklis sätestatud nõuetega. 

ei tee ühisrahastamispakkumist või ta 

tühistab olemasoleva pakkumise, kuni 

põhiteabedokument on kooskõlas 

käesolevas artiklis sätestatud nõuetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  312 

Ashley Fox 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 9 – lõik 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Standardite koostamisel võib ESMA 

eristada artikli 3 lõike 1 punkti a 

alapunktis i ja artikli 3 lõike 1 punkti a 

alapunktis ii osutatud teenuseid. 

 ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 

tehniliste standardite eelnõud komisjonile 

[XXX]. 

 Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 

tehnilised standardid määruse (EL) nr 

1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud 

korras. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  313 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja, kes 

võimaldab oma investoritel otse omavahel 

suhelda, et omandada ja võõrandada 

laenulepinguid või vabalt võõrandatavaid 

väärtpabereid, mida algselt tema platvormi 

1. Investeeringupõhise 

ühisrahastamisteenuse osutaja, kes 

võimaldab oma investoritel otse omavahel 

suhelda, et omandada ja võõrandada vabalt 

võõrandatavaid väärtpabereid või tokeneid, 
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kaudu rahastati, teavitab oma kliente 

sellest, et ta ei halda kauplemissüsteemi 

ning selline ostu- ja müügitegevus tema 

platvormi kaudu toimub klientide endi 

äranägemisel ja nende endi vastutusel. 

mida algselt tema platvormi kaudu 

rahastati, teavitab oma kliente sellest, et ta 

ei halda kauplemissüsteemi ning selline 

ostu- ja müügitegevus tema platvormi 

kaudu toimub klientide endi äranägemisel 

ja nende endi vastutusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  314 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Laenupõhise 

ühisrahastamisteenuse osutajad võivad 

aidata oma investoritel müüa ja osta 

laenulepinguid siduvate ja diskretsioonita 

eeskirjade alusel, tingimusel et need on 

mittediskrimineerivad ja neist on 

läbipaistvalt teavitatud. Komisjon võib 

võtta kooskõlas käesoleva määruse 

artikliga 37 vastu delegeeritud õigusakte, 

et nõudeid täpsustada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  315 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja, kes 

soovitab lõikes 1 osutatud ostu-

müügitegevuse suhtes kasutada 

võrdlushinda, teavitab oma kliente sellest, 

et soovitatud võrdlushind ei ole siduv ja 

põhjendab seda võrdlushinda. 

2. Ühisrahastamisteenuse osutaja, kes 

esitab lõikes 1 osutatud ostu-

müügitegevuse võrdlushinna, teavitab oma 

kliente sellest, kas võrdlushind on siduv 

või mitte, ja põhjendab seda, mille alusel 

võrdlushind arvutati. 
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Or. fr 

Selgitus 

On oluline, et ühisrahastamisteenuste osutaja saaks hindu konsolideerida (st et väärtpabereid 

või laene saab läbi rääkida üksnes võrdlushinna kohaselt). 

 

Muudatusettepanek  316 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Projektiomanike avalik register 

 Ühisrahastamisteenuse osutajad loovad 

nende platvormil registreeritud 

projektiomanike registri. Register on 

avalikkusele kättesaadav nende 

veebisaidil ja registrit ajakohastatakse 

pidevalt. Registris on kooskõlas 

andemekaitse-eeskirjadega märgitud 

projektiomaniku nimi, sünnikuu ja -aasta 

ning elukohariik ja kodakondsus, samuti 

lõplik kogutud rahastamissumma projekti 

kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  317 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

tagab, et kõik investoritele suunatud 

reklaamteated oleks selgesti tuvastatavad. 

1. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

tagab, et kõik nende investoritele suunatud 

reklaamteated oleks selgesti tuvastatavad. 

Or. en 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  318 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Reklaamteated ei tohi hõlmata 

konkreetseid kavandatud või 

pooleliolevaid ühisrahastamisprojekte või 

pakkumisi. Reklaamteated võivad üksnes 

viidata sellele, kus ja millises keeles on 

teave konkreetsete projektide ja 

pakkumiste kohta kättesaadav. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kuni reklaamteated on läbipaistvad ega eksita, on see turustrateegiate arendamise ja 

investorite ligimeelitamise suutlikkuse tarbetu piirang. 

 

Muudatusettepanek  319 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Reklaamteated ei tohi hõlmata 

konkreetseid kavandatud või 

pooleliolevaid ühisrahastamisprojekte või 

pakkumisi. Reklaamteated võivad üksnes 

viidata sellele, kus ja millises keeles on 

teave konkreetsete projektide ja 

pakkumiste kohta kättesaadav. 

2. Ühisrahastamisteenuste osutajad 

võivad saata ühisrahastamisplatvormil 

registreeritud investoritele reklaamteateid. 

Reklaamteadete saatmine peab toimuma 

objektiivselt kooskõlas sätestatud 

kriteeriumidega ning see ei tohi olla 

ebaproportsionaalselt suunatud 
kavandatud või pooleliolevatele 

ühisrahastamisprojektidele või 

pakkumistele. 

Or. fr 
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Selgitus 

Projektide edendamisel tuleb vältida igasugust diskrimineerimist. Seejuures peaks olema 

reklaamteadete edastamine aga lubatud, kui see toimub objektiivsel alusel. 

 

Muudatusettepanek  320 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Reklaamteated ei tohi hõlmata 

konkreetseid kavandatud või 

pooleliolevaid ühisrahastamisprojekte või 

pakkumisi. Reklaamteated võivad üksnes 

viidata sellele, kus ja millises keeles on 

teave konkreetsete projektide ja 

pakkumiste kohta kättesaadav. 

2. Ühisrahastamisteenuse osutajate 

reklaamteated ei tohi olla 

ebaproportsionaalselt suunatud 

konkreetsetele kavandatud või 

pooleliolevatele 

ühisrahastamisprojektidele või 

pakkumistele, mis ei ole veel lõppenud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  321 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kasutab oma reklaamteates ühte või enamat 

selle liikmesriigi ametlikku keelt, kus 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegutseb, või 

rahvusvahelises rahanduses 

üldkasutatavat keelt. 

3. Ühisrahastamisteenuse osutaja 

kasutab oma reklaamteates ühte või enamat 

selle liikmesriigi ametlikku keelt, kus 

ühisrahastamisteenuse osutaja tegutseb, või 

inglise keelt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  322 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 19 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Riiklikud pädevad asutused ei nõua 

eelnevat teavitamist ega reklaamteadete 

heakskiitmist. 

4. Riiklikud pädevad asutused ja 

ESMA ei nõua eelnevat teavitamist ega 

reklaamteadete heakskiitmist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  323 

Jonás Fernández 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. ESMA võib välja anda pädevatele 

asutustele suunatud suuniseid või soovitusi, 

milles nähakse ette reklaamteadete parimad 

tavad ning ühisrahastamisteenuse osutajate 

reklaamteadete kontroll. 

6. ESMA annab välja pädevatele 

asutustele suunatud suuniseid või soovitusi, 

milles nähakse ette reklaamteadete parimad 

tavad ning ühisrahastamisteenuse osutajate 

reklaamteadete kontroll. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  324 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2014/65/EL artiklis 76 osutatud 

ametisaladuse hoidmise kohustust 

kohaldatakse ESMA ja kõikide isikute 

suhtes, kes töötavad või on töötanud 

ESMA heaks või mõne teise isiku heaks, 

kellele ESMA on ülesandeid delegeerinud, 

sealhulgas ESMA lepinguliste audiitorite ja 

ekspertide suhtes. 

Direktiivi 2014/65/EL artiklis 76 osutatud 

ametisaladuse hoidmise kohustust 

kohaldatakse ESMA, riiklike pädevate 

asutuste ja kõikide isikute suhtes, kes 

töötavad või on töötanud ESMA heaks või 

riiklike pädevate asutuste ja mõne teise 

isiku heaks, kellele ESMA on ülesandeid 

delegeerinud, sealhulgas ESMA 

lepinguliste audiitorite ja ekspertide suhtes. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  325 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Aruandes hinnatakse järgmist: 2. Aruanne avalikustatakse ja selles 

hinnatakse järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  326 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) turu toimimist liidu 

ühisrahastamisteenuse osutajate jaoks, 

sealhulgas turu- ja arengusuundumused, 

arvestades ESMA kogemusi järelevalve 

alal, ESMA poolt ühisrahastamisteenuse 

osutajatele antud tegevuslubade arvu ja 

nende turuosa ning eriti käesolevas 

määruses sätestatud määratluste 

kohandamise vajadust, samuti seda, kas 

käesolevas määrusega hõlmatud teenuste 

kohaldamisala on jätkuvalt asjakohane; 

(a) turu toimimist liidu 

ühisrahastamisteenuse osutajate jaoks, 

sealhulgas turu- ja arengusuundumused, 

arvestades riiklike pädevate asutuste 

kogemusi ja tavasid järelevalve alal ning 

eriti käesolevas määruses sätestatud 

määratluste kohandamise vajadust, samuti 

seda, kas käesolevas määrusega hõlmatud 

teenuste kohaldamisala on jätkuvalt 

asjakohane; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  327 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) turu toimimist liidu (a) turu toimimist liidu 



 

AM\1162839ET.docx 97/100 PE627.793v01-00 

 ET 

ühisrahastamisteenuse osutajate jaoks, 

sealhulgas turu- ja arengusuundumused, 

arvestades ESMA kogemusi järelevalve 

alal, ESMA poolt ühisrahastamisteenuse 

osutajatele antud tegevuslubade arvu ja 

nende turuosa ning eriti käesolevas 

määruses sätestatud määratluste 

kohandamise vajadust, samuti seda, kas 

käesolevas määrusega hõlmatud teenuste 

kohaldamisala on jätkuvalt asjakohane; 

ühisrahastamisteenuse osutajate jaoks, 

sealhulgas turu- ja arengusuundumused, 

arvestades ESMA kogemusi järelevalve 

alal, ESMA poolt ühisrahastamisteenuse 

osutajatele antud tegevuslubade arvu ja 

nende turuosa ning eriti käesolevas 

määruses sätestatud määratluste ja 

künniste kohandamise vajadust, samuti 

seda, kas käesolevas määrusega hõlmatud 

teenuste kohaldamisala on jätkuvalt 

asjakohane; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  328 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) võimalus pakkuda stiimuleid, et 

ergutada positiivsete sotsiaalsete ja 

keskkonnatulemustega jätkusuutlike 

projektide ja väikeste ettevõtjate 

rahastamist innovatsiooni, teadus- ja 

arendustegevuse valdkonnas, sealhulgas 

selliste eriprogrammide loomise kaudu, 

mis võimaldavad neil projektidel olla 

toetuskõlblikud rahastuse saamiseks 

EIPst ja teistest ELi fondidest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  329 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) liikmesriikides kahe paralleelse 

süsteemi kohaldamisega seotud 
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potentsiaalsed konkurentsi moonutamise 

ja arbitraaži riskid; 

Or. fr 

Selgitus 

28. süsteemi olemasolu võib liikmesriikides, kus on juba olemas riiklik süsteem, kaasa tuua 

kahe süsteemi üheaegse kehtimise probleemi, mis võib põhjustada arbitraaži. 

 

Muudatusettepanek  330 

Marco Valli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tehnoloogiliste uuenduste 

rakendamist ühisrahastamissektoris, 

sealhulgas uuenduslike ärimudelite ja 

tehnoloogiate rakendamine; 

(c) tehnoloogiliste uuenduste 

rakendamist ühisrahastamissektoris, 

sealhulgas uuenduslike ärimudelite ja 

plokiahela tehnoloogiate rakendamine, et 

suurendada ühisrahastamisprojekte 

käsitlevate andmete läbipaistvust, 

turvalisust ja jälgitavust ning pakkuda 

vahendamist ühisrahastamisplatvormidel, 

selleks et pettust ja finantskuritegusid 

tulemuslikumalt ära hoida ning 

vähendada rahapesu või terrorismi 

rahastamise riski; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  331 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tehnoloogiliste uuenduste 

rakendamist ühisrahastamissektoris, 

sealhulgas uuenduslike ärimudelite ja 

(c) tehnoloogiliste uuenduste 

rakendamist ühisrahastamissektoris, 

sealhulgas pangavälise rahastamise 

meetodid (kaasa arvatud krüptoraha 
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tehnoloogiate rakendamine; esmane müük), uuenduslike ärimudelite ja 

tehnoloogiate rakendamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  332 

Caroline Nagtegaal 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) ESMA ja riiklike pädevate 

asutuste vaheline koostöö ning ESMA kui 

käesoleva määruse järelevalvaja 

asjakohasus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  333 

Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 a (uus) 

Määrus (EL) 2017/1129 

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt ka (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 38 a 

 Määruse (EL) nr 2017/1129 muutmine 

 Määruse (EL) nr 2017/1129/EL artikli 1 

lõikesse 4 lisatakse järgmine punkt: 

 „ka) Euroopa ühisrahastamisteenuse 

osutaja tehtud ühisrahastamispakkumine 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) XXX/XXX artikli 3 lõike 1 punkti c 

mõistes, kui ei ületata määruse (EL) 

XXX/XXX artikli 2 lõike 2 punktis d 

sätestatud künnist. “ 

Or. fr 



 

PE627.793v01-00 100/100 AM\1162839ET.docx 

ET 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta prospekti käsitlevat määrust, et võimaldada 

tõsta künnis 8 miljonile eurole ja tagada, et prospekti käsitleva määrusega lubatud riiklikud 

künnised ei tooks kaasa häireid ühisrahastamismäärusega. 

 

Muudatusettepanek  334 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – A osa – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Projekti omaniku viimase 

finantsaruande hüperlink, kui see on 

saadaval. 

(c) projekti omaniku viimase kolme 

aasta peamised finantsnäitajad. 

Or. fr 

Selgitus 

Paljudes liikmesriikides ei pea VKEd oma aruandlust avaldama. Seetõttu ei käsitleta seda 

dokumenti avalike andmetena. 

 


