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Tarkistus  137 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

yrityksille suunnatun 

joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista 

tarjoajista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

yrityksille suunnatun 

alustarahoituspalvelun eurooppalaisista 

tarjoajista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Joukkorahoitus on yhä 

vakiintuneempi vaihtoehtoisen rahoituksen 

muoto pienille ja keskisuurille yrityksille 

(pk-yrityksille), jotka ovat yrityskasvunsa 

alkuvaiheessa ja tyypillisesti riippuvaisia 

pienistä sijoituksista. Joukkorahoitus 

edustaa uutta välitysmuotoa, jossa 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja on 

yhteydessä asiakkaisiinsa digitaalisen 

alustan kautta ilman omaa riskiä ja pyrkii 

tuomaan yhteen mahdolliset sijoittajat ja 

rahoitusta etsivät yritykset riippumatta 

siitä, johtaako rahoitus lainasopimukseen, 

pääomaosuuteen tai muuhun 

siirtokelpoiseen arvopaperiin perustuvaan 

osuuteen. Sen vuoksi on aiheellista 

sisällyttää tämän asetuksen 

(1) Verkkoalustojen kautta tarjottavat 

vertaislainat ja -investoinnit ovat yhä 

vakiintuneempia vaihtoehtoisen 

rahoituksen muotoja pienille ja 

keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), 

jotka ovat yrityskasvunsa alkuvaiheessa ja 

tyypillisesti riippuvaisia pienistä 

sijoituksista. Verkkoalustat, joilla 

tarjotaan joukkorahoitettua laina- ja 

pääomapohjaista rahoitusta edustavatkin 
uutta välitysmuotoa, jossa 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja on 

yhteydessä asiakkaisiinsa digitaalisen 

alustan kautta ilman omaa riskiä ja pyrkii 

tuomaan yhteen mahdolliset sijoittajat ja 

rahoitusta etsivät yritykset riippumatta 

siitä, johtaako rahoitus lainasopimukseen, 
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soveltamisalaan sekä lainapohjainen 

joukkorahoitus että sijoituspohjainen 

joukkorahoitus, koska ne ovat toisiinsa 

verrattavissa olevia yritysrahoituksen 

vaihtoehtoja. 

pääomaosuuteen tai muuhun 

siirtokelpoiseen arvopaperiin perustuvaan 

osuuteen. Tämän asetuksen 

soveltamisalaan sisältyvät siksi sekä 

lainapohjainen joukkorahoitus että 

pääomapohjainen joukkorahoitus 

yrityksille. Siihen ei kuitenkaan sisälly 

joukkorahoituskampanjoita, jotka 

perustuvat yksinomaan lahjoituksiin ja 

muihin kuin rahallisiin palkkioihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Joukkorahoitus on yhä 

vakiintuneempi vaihtoehtoisen 

rahoituksen muoto pienille ja keskisuurille 

yrityksille (pk-yrityksille), jotka ovat 

yrityskasvunsa alkuvaiheessa ja 

tyypillisesti riippuvaisia pienistä 

sijoituksista. Joukkorahoitus edustaa 
uutta välitysmuotoa, jossa 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja on 

yhteydessä asiakkaisiinsa digitaalisen 

alustan kautta ilman omaa riskiä ja pyrkii 

tuomaan yhteen mahdolliset sijoittajat ja 

rahoitusta etsivät yritykset riippumatta 

siitä, johtaako rahoitus lainasopimukseen, 

pääomaosuuteen tai muuhun 

siirtokelpoiseen arvopaperiin perustuvaan 

osuuteen. Sen vuoksi on aiheellista 

sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan 

sekä lainapohjainen joukkorahoitus että 

sijoituspohjainen joukkorahoitus, koska ne 

ovat toisiinsa verrattavissa olevia 

yritysrahoituksen vaihtoehtoja. 

(1) Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen 

yritysrahoituksen muoto startup-

yrityksille sekä pienille ja keskisuurille 

yrityksille (pk-yrityksille), jotka ovat 

yrityskasvunsa alkuvaiheessa. 

Joukkorahoitus edustaa yhä tärkeämpää 

välitysmuotoa ja uutta omaisuusluokkaa, 

jossa joukkorahoituspalvelun tarjoaja on 

yhteydessä asiakkaisiinsa digitaalisen 

alustan kautta ilman omaa riskiä ja pyrkii 

tuomaan yhteen mahdolliset sijoittajat ja 

rahoitusta etsivät yritykset riippumatta 

siitä, johtaako rahoitus lainasopimukseen, 

pääomaosuuteen tai muuhun 

siirtokelpoiseen arvopaperiin perustuvaan 

osuuteen. Sen vuoksi on aiheellista 

sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan 

sekä lainapohjainen joukkorahoitus että 

sijoituspohjainen joukkorahoitus, koska ne 

ovat toisiinsa verrattavissa olevia 

yritysrahoituksen vaihtoehtoja. 

Or. en 
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Tarkistus  140 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Rahoituksen saanti on haastavaa 

pienille ja aloitteleville yrityksille, etenkin 

niiden siirtyessä startup-vaiheesta 

laajentumisvaiheeseen. 

Joukkorahoituksella voidaan parantaa 

tällaisten yritysten rahoituksen saantia ja 

edistää näin pääomamarkkinaunionin 

toteuttamista. Tällaisten yritysten 

rahoitusmahdollisuuksien puute on 

ongelma niissäkin jäsenvaltioissa, joissa 

pankkirahoituksen saanti on pysynyt 

vakaana myös finanssikriisin aikana. 

Joukkorahoituksesta on tullut vakiintunut 

tapa rahoittaa hanketta tai yritystä, ja 

rahoittajina toimii tyypillisesti suuri joukko 

ihmisiä tai organisaatioita verkkoalustojen 

kautta, joilla yksityishenkilöt, organisaatiot 

ja yritykset, myös startup-yritykset, 

keräävät suhteellisen pieniä rahamääriä. 

(2) Rahoituksen saanti on haastavaa 

pienille ja aloitteleville yrityksille, etenkin 

niiden siirtyessä startup-vaiheesta 

laajentumisvaiheeseen erityisesti 

innovatiivisilla teknologia-aloilla. 

Joukkorahoituksella voidaan parantaa 

tällaisten yritysten rahoituksen saantia ja 

edistää näin pääomamarkkinaunionin 

toteuttamista. Tällaisten yritysten 

yrittäjärahoituksen puute on ongelma 

niissä jäsenvaltioissa, joissa yksityisen 

pääoman ja riskipääoman markkinat ovat 

heikot. Se on ongelma myös tapauksissa, 

joissa perinteiset rahoitusta välittävät 

laitokset, kuten pankit, toimivat 

tehottomasti. Joukkorahoituksesta on tullut 

vakiintunut tapa rahoittaa hanketta tai 

yritystä, ja rahoittajina toimii tyypillisesti 

suuri joukko ihmisiä tai organisaatioita 

verkkoalustojen kautta, joilla 

yksityishenkilöt, organisaatiot ja yritykset, 

myös startup-yritykset, keräävät 

suhteellisen pieniä rahamääriä. 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Rahoituksen saanti on haastavaa 

pienille ja aloitteleville yrityksille, etenkin 

(2) Rahoituksen saanti on haastavaa 

pienille ja aloitteleville yrityksille, etenkin 
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niiden siirtyessä startup-vaiheesta 

laajentumisvaiheeseen. 

Joukkorahoituksella voidaan parantaa 

tällaisten yritysten rahoituksen saantia ja 

edistää näin pääomamarkkinaunionin 

toteuttamista. Tällaisten yritysten 

rahoitusmahdollisuuksien puute on 

ongelma niissäkin jäsenvaltioissa, joissa 

pankkirahoituksen saanti on pysynyt 

vakaana myös finanssikriisin aikana. 

Joukkorahoituksesta on tullut vakiintunut 

tapa rahoittaa hanketta tai yritystä, ja 

rahoittajina toimii tyypillisesti suuri joukko 

ihmisiä tai organisaatioita verkkoalustojen 

kautta, joilla yksityishenkilöt, organisaatiot 

ja yritykset, myös startup-yritykset, 

keräävät suhteellisen pieniä rahamääriä.  

niiden siirtyessä startup-vaiheesta 

laajentumisvaiheeseen. 

Joukkorahoituksella voidaan parantaa 

tällaisten yritysten rahoituksen saantia ja 

edistää näin pääomamarkkinaunionin 

toteuttamista. Tällaisten yritysten 

rahoitusmahdollisuuksien puute on 

ongelma niissäkin jäsenvaltioissa, joissa 

pankkirahoituksen saanti on pysynyt 

vakaana myös finanssikriisin aikana. 

Joukkorahoituksesta on tullut vakiintunut 

tapa rahoittaa hanketta tai yritystä, ja 

rahoittajina toimii tyypillisesti suuri joukko 

ihmisiä tai organisaatioita verkkoalustojen 

kautta, joilla yksityishenkilöt, organisaatiot 

ja yritykset, myös startup-yritykset, 

keräävät suhteellisen pieniä rahamääriä. 

Komissio voisi pääomamarkkinaunionin 

ja vaihtoehtoisen rahoituksen 

kehittämisen yhteydessä arvioida, onko 

tarpeen ehdottaa eurooppalaista 

lainsäädäntökehystä kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskua varten, kun otetaan 

huomioon tämän käytännön kehittyminen 

samalla kertaa niin jäsenvaltioissa kuin 

kansainvälisellä tasolla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  142 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamisessa on yleensä mukana 

kolmenlaisia toimijoita: hankkeen 

toteuttaja, joka ehdottaa rahoitettavaa 

hanketta, sijoittajat, jotka rahoittavat 

ehdotettua hanketta, yleensä pienillä 

sijoituksilla, ja palveluntarjoajan muodossa 

toimiva välittäjäorganisaatio, joka tuo 

verkkoalustan kautta yhteen hankkeen 

(3) Joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamisessa on yleensä mukana 

kolmenlaisia toimijoita: yrittäjä, joka 

ehdottaa rahoitettavaa hanketta, sijoittajat, 

jotka rahoittavat ehdotettua hanketta, ja 

palveluntarjoajan muodossa toimiva 

välittäjäorganisaatio, joka tuo 

verkkoalustan kautta yhteen yrittäjät ja 

sijoittajat tai luotonantajat. 



 

PE627.793v01-00 6/105 AM\1162839FI.docx 

FI 

toteuttajat ja sijoittajat. 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamisessa on yleensä mukana 

kolmenlaisia toimijoita: hankkeen 

toteuttaja, joka ehdottaa rahoitettavaa 

hanketta, sijoittajat, jotka rahoittavat 

ehdotettua hanketta, yleensä pienillä 

sijoituksilla, ja palveluntarjoajan muodossa 

toimiva välittäjäorganisaatio, joka tuo 

verkkoalustan kautta yhteen hankkeen 

toteuttajat ja sijoittajat. 

(3) Joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamisessa on yleensä mukana 

kolmenlaisia toimijoita: hankkeen 

toteuttaja, joka ehdottaa rahoitettavaa 

hanketta, sijoittajat, jotka rahoittavat 

ehdotettua hanketta, yleensä pienillä 

sijoituksilla tai luotoilla, ja 

palveluntarjoajan muodossa toimiva 

välittäjäorganisaatio, joka tuo 

verkkoalustan kautta yhteen hankkeen 

toteuttajat ja sijoittajat. 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Sen lisäksi, että joukkorahoitus 

tarjoaa vaihtoehtoisen lähteen 

rahoitukselle, esimerkiksi riskipääomalle, 

se voi tarjota muitakin etuja yrityksille. 

Hankkeen toteuttaja voi testata sen avulla 

hankkeen konseptin ja idean toimivuutta, 

sen myötä mukaan voidaan saada suuri 

joukko ihmisiä, jotka tarjoavat yrittäjälle 

näkemyksiä ja tietoa, ja se voi toimia 

markkinointivälineenä, jos 

(4) Sen lisäksi, että joukkorahoitus 

tarjoaa vaihtoehtoisen lähteen 

rahoitukselle, esimerkiksi riskipääomalle, 

se voi tarjota muitakin etuja yrityksille. 

Yritys tai hanke voi testata sen avulla 

konseptin ja idean toimivuutta, sen myötä 

mukaan voidaan saada suuri joukko 

ihmisiä, jotka tarjoavat yrittäjälle 

näkemyksiä ja tietoa, ja se voi toimia 

markkinointivälineenä, jos 



 

AM\1162839FI.docx 7/105 PE627.793v01-00 

 FI 

joukkorahoituskampanja onnistuu. joukkorahoituskampanja onnistuu. 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Useissa jäsenvaltioissa on jo otettu 

käyttöön kansallisia 

joukkorahoitusjärjestelmiä, jotka on 

räätälöity paikallisten markkinoiden ja 

sijoittajien ominaisuuksien ja tarpeiden 

mukaan. Tämän seurauksena kansalliset 

säännöt eroavat toisistaan 

joukkorahoitusalustojen 

toimintaedellytysten, sallitun toiminnan 

laajuuden ja toimilupavaatimusten suhteen. 

(5) Useissa jäsenvaltioissa on jo otettu 

käyttöön kansallisia 

joukkorahoitusjärjestelmiä, jotka on 

räätälöity paikallisten markkinoiden ja 

sijoittajien ominaisuuksien ja tarpeiden 

mukaan. Tämän seurauksena kansalliset 

säännöt eroavat toisistaan 

joukkorahoitusalustojen 

toimintaedellytysten, sallitun toiminnan 

laajuuden ja toimilupavaatimusten suhteen. 

Näin ollen tarvitaan yhdenmukainen 

lähestymistapa tasapuolisten 

toimintaedellytysten ja talouden 

tehokkuuden takaamiseksi 

pääomamarkkinaunionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Kansallisten sääntöjen erot 

haittaavat joukkorahoituspalvelujen 

rajatylittävää tarjoamista, ja niillä on näin 

ollen välitön vaikutus näiden palvelujen 

sisämarkkinoiden toimintaan. Se, että 

lainsäädäntöpuitteet ovat niin hajanaiset ja 

(6) Kansallisten sääntöjen erot 

haittaavat joukkorahoituspalvelujen 

rajatylittävää tarjoamista, ja niillä on näin 

ollen välitön vaikutus näiden palvelujen 

sisämarkkinoiden toimintaan. Se, että 

lainsäädäntöpuitteet ovat niin hajanaiset ja 
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noudattelevat kansallisia rajoja, aiheuttaa 

merkittäviä lainsäädännön noudattamiseen 

liittyviä kustannuksia vähittäissijoittajille, 

joilla on usein sijoituksensa kokoon nähden 

kohtuuttomia vaikeuksia pyrkiessään 

selvittämään rajatylittäviin 

joukkorahoituspalveluihin sovellettavia 

sääntöjä. Sen vuoksi tällaiset sijoittajat 

eivät useinkaan halua tehdä rajatylittäviä 

sijoituksia joukkorahoitusalustojen kautta. 

Samasta syystä tällaisilla alustoilla 

toimivilla joukkorahoituspalvelun 

tarjoajilla ei ole halua tarjota palvelujaan 

muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, johon ne 

ovat sijoittautuneet. Tämän seurauksena 

joukkorahoitustoiminta on ollut tähän 

mennessä enimmäkseen yhden jäsenvaltion 

sisäistä, mikä on haitannut unionin 

laajuisia joukkorahoitusmarkkinoita ja 

estänyt yrityksiä saamasta 

joukkorahoituspalveluja. 

noudattelevat kansallisia rajoja, aiheuttaa 

merkittäviä lainsäädännön noudattamiseen 

liittyviä kustannuksia vähittäissijoittajille, 

joilla on usein sijoituksensa kokoon nähden 

kohtuuttomia vaikeuksia pyrkiessään 

selvittämään rajatylittäviin 

joukkorahoituspalveluihin sovellettavia 

sääntöjä. Sen vuoksi tällaiset sijoittajat 

eivät useinkaan halua tehdä rajatylittäviä 

sijoituksia joukkorahoitusalustojen kautta. 

Samasta syystä tällaisilla alustoilla 

toimivilla joukkorahoituspalvelun 

tarjoajilla ei ole halua tarjota palvelujaan 

muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, johon ne 

ovat sijoittautuneet. Tämän seurauksena 

joukkorahoitustoiminta on ollut tähän 

mennessä enimmäkseen yhden jäsenvaltion 

sisäistä, mikä on haitannut unionin 

laajuisia joukkorahoitusmarkkinoita ja 

estänyt yrityksiä saamasta 

joukkorahoituspalveluja erityisesti 

tapauksissa, joissa yrityksen kotipaikka on 

jäsenvaltiossa, joissa ei ole ”joukkoja” 

niiden verrattain pienen väestön takia. 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta voidaan edistää rajatylittävää 

joukkorahoitustoimintaa ja parantaa 

joukkorahoituksen tarjoajien vapautta 

tarjota ja vastaanottaa tällaisia palveluja 

sisämarkkinoilla, on tarpeen puuttua 

tekijöihin, jotka estävät 

joukkorahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan. Rajatylittävän 

joukkorahoitustoiminnan edistämiseen ja 

sisämarkkinoiden toiminnan 

vahvistamiseen soveltuva ensimmäinen 

7. Jotta voidaan edistää rajatylittävää 

joukkorahoitustoimintaa ja parantaa 

joukkorahoituksen tarjoajien vapautta 

tarjota ja vastaanottaa tällaisia palveluja 

sisämarkkinoilla, on tarpeen puuttua 

tekijöihin, jotka estävät 

joukkorahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan. Rajatylittävän 

joukkorahoitustoiminnan edistämiseen ja 

sisämarkkinoiden toiminnan 

vahvistamiseen soveltuva ensimmäinen 
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askel on yhden sellaisen 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamista 

koskevan sääntöjoukon vahvistaminen, 

joka antaa joukkorahoituspalvelun 

tarjoajille mahdollisuuden soveltaa yhtä 

unionin laajuista toimilupaa toimintansa 

harjoittamiseen näiden sääntöjen 

mukaisesti. 

askel on yhden sellaisen 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamista 

koskevan yhdenmukaistetun ja 

vastavuoroisesti tunnustetun sääntöjoukon 

vahvistaminen, joka antaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajille 

mahdollisuuden soveltaa yhtä unionin 

laajuista toimilupaa toimintansa 

harjoittamiseen näiden sääntöjen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Sijoituspohjaisen 

joukkorahoituksen osalta arvopaperin 

siirrettävyys muodostaa tärkeän suojan 

sijoittajille antamalla mahdollisuuden 

irtautua sijoituksesta, koska se tarjoaa niille 

laillisen mahdollisuuden luopua 

osuudestaan pääomamarkkinoilla. Sen 

vuoksi tässä asetuksessa katetaan ja 

sallitaan vain siirtokelpoisiin 

arvopapereihin liittyvät sijoituspohjaiset 

joukkorahoituspalvelut. Tämän asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle olisi 

kuitenkin jätettävä muuntyyppiset 

rahoitusvälineet kuin siirtokelpoiset 

arvopaperit, koska niistä aiheutuu 

sijoittajille riskejä, joita ei voida 

asianmukaisesti hallinnoida näissä 

lainsäädäntöpuitteissa. 

(11) Sijoituspohjaisen 

joukkorahoituksen osalta arvopaperin 

siirrettävyys muodostaa tärkeän suojan 

sijoittajille antamalla mahdollisuuden 

irtautua sijoituksesta, koska se tarjoaa niille 

laillisen mahdollisuuden luopua 

osuudestaan pääomamarkkinoilla. Sen 

vuoksi tässä asetuksessa katetaan ja 

sallitaan vain siirtokelpoisiin 

arvopapereihin liittyvät sijoituspohjaiset 

joukkorahoituspalvelut, mukaan lukien 

tietyntyyppiset rahakkeita luovat 

joukkorahoitustapahtumat, ja siihen eivät 

sisälly rahoitusvälineet, joista aiheutuu 

riskejä vähittäissijoittajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Eva Kaili 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Rahakkeita luovat 

joukkorahoitustapahtumat, jotka 

tunnetaan myös nimellä kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskut tarjoavat yrityksille 

innovatiivisen rahoituslähteen. Yritykset 

laskevat liikkeeseen rahakkeita 

hankkiakseen varoja ja ostajat ostavat 

rahakkeita hankkiakseen oikeuksia 

liikkeeseenlaskevan yrityksen 

omistajuuteen (osakepääomarahakkeet) 

tai oikeuksia liikkeeseenlaskevan 

yrityksen tulevaan kassavirtaan 

(velkakirjarahakkeet). 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskujen ominaisuudet eroavat 

huomattavasti tässä asetuksessa 

tarkoitetusta joukkorahoituksesta. 

Kryptovaluutan liikkeeseenlaskuissa ei 

tavallisesti käytetä välittäjiä, kuten 

joukkorahoitusalustoja, ja niillä kerätään 

usein yli miljoona euroa. Sisällyttämällä 

kryptovaluutan liikkeeseenlaskut tähän 

asetukseen ei ratkaistaisi niihin liittyviä 

ongelmia kokonaisvaltaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  151 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Kryptovaluutan liikkeeseenlaskut 

voivat aiheuttaa sijoittajille merkittäviä 

markkinoihin, petoksiin ja 

kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Siksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

haluavat tarjota kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskun omalla alustallaan, 

olisi noudatettava tämän asetuksen 

mukaisia lisävaatimuksia. Kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskut, joissa ei ole 

vastapuolta, eivät kuulu näiden 

vaatimusten soveltamisalaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 1 000 000 euroon, koska se 

vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettua 

raja-arvoa, joka koskee esitteen pakollista 

laatimista ja hyväksymistä tämän raja-

arvon ylittävien määrien osalta. 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi ja 

markkinakurimekanismin tarjoamiseksi 

on aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 8 000 000 euroon, joka on 

enimmäismäärä, johon saakka 

jäsenvaltiot voivat Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/11299 

3 artiklan mukaisesti vapauttaa 

arvopapereiden tarjoamisen yleisölle 
esitteen julkaisemisvelvollisuudesta. Tätä 

raja-arvoa sovelletaan myös rahakkeita 
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luoviin joukkorahoitustapahtumiin 

(ICOt). 

_________________ _________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 1 000 000 euroon, koska se 

vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettua 

raja-arvoa, joka koskee esitteen pakollista 

laatimista ja hyväksymistä tämän raja-

arvon ylittävien määrien osalta. 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 8 000 000 euroon, koska se 

vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettua 

raja-arvoa, joka koskee esitteen pakollista 

laatimista ja hyväksymistä tämän raja-

arvon ylittävien määrien osalta. Kyseisessä 

asetuksessa määritetään sijoitusta 

koskevat avaintiedot, jotka kustakin 

joukkorahoitustarjouksesta on esitettävä 

mahdollisille sijoittajille. Koska 

avaintietoja on tarkoitus mukauttaa 

joukkorahoitustarjouksen erityispiirteisiin 

ja sijoittajien tiedotustarpeisiin, niillä olisi 

korvattava asetuksessa (EU) 2017/1129 

edellytetty esite arvopapereiden julkisesti 

merkittäväksi tarjoamisella. 

joukkorahoitustarjoukset olisi siis 
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suljettava pois asetuksen (EU) 2017/1129 

soveltamisalasta. Asetusta (EU) 

2017/1129 olisi muutettava vastaavasti. 

_________________ _________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

Or. fr 

Perustelu 

Johdanto-osan 12 kappaletta koskevalla tarkistuksella pyritään sulkemaan arvoltaan alle 8 

miljoonan euron joukkorahoitustarjoukset esitevelvoitteen ulkopuolelle. Sen sijaan on 

esitettävä avaintiedot. 

 

Tarkistus  154 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 1 000 000 euroon, koska se 

vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettua 

raja-arvoa, joka koskee esitteen pakollista 

laatimista ja hyväksymistä tämän raja-

arvon ylittävien määrien osalta. 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 8 000 000 euroon, koska se 

vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettua 

raja-arvoa, joka koskee esitteen pakollista 

laatimista ja hyväksymistä tämän raja-

arvon ylittävien määrien osalta. 

_________________ _________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 
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tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 1 000 000 euroon, koska se 

vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettua 

raja-arvoa, joka koskee esitteen pakollista 

laatimista ja hyväksymistä tämän raja-

arvon ylittävien määrien osalta. 

(12) Kun otetaan huomioon 

joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, 

tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi on 

aiheellista asettaa kunkin 

joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää 

koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi 

asetettava 8 000 000 euroon, joka on 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2017/11299 vahvistettu 

enimmäismäärä, joka koskee esitteen 

pakollista laatimista ja hyväksymistä tämän 

raja-arvon ylittävien määrien osalta. 

_________________ _________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 

kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 

tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla ottamisen 

yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 

direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 

(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12). 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Eva Kaili 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Sen varmistamiseksi, että 

joukkorahoitus ei johda 

vähittäissijoittajien taloudellisten 

vastuiden suureen määrään, 

vähittäissijoittajien osalta olisi 

sovellettava enimmäisrajoja, joiden määrä 

on 4 000 euroa yrityksen hanketta kohti ja 

12 000 euroa vuodessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) On tärkeää, että alustoilla on 

riittävästi lakisääteistä pääomaa, jotta 

voidaan varmistaa yleisön luottamus 

joukkorahoitusalustoihin ja mahdollistaa 

joukkorahoitusinvestointien kestävä 

kasvu. Saadakseen toimiluvan 

joukkorahoitusalustoilla on oltava 

vähintään 60 000 euroa omaa pääomaa, 

jotta voidaan varmistaa tasapuoliset 

toimintaedellytykset EU:ssa ja välttää 

sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö. 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (12 c) Joukkorahoitus voi olla merkittävä 

tapa mobilisoida rahoitusta suhteellisesti 

riskialttiimmissa hankkeissa; siksi 

mahdollisuus yhdistää 

joukkorahoituskampanjat ja muut 

perinteiset rahoituslähteet voi olla erittäin 

hyödyllistä EU:n kasvunäkymien ja 

pitkän aikavälin kilpailuetujen kannalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta vältetään eri maiden 

sääntelyerojen hyväksikäyttö ja 

varmistetaan joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien toimiva valvonta, 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja ei saisi 

ottaa vastaan talletuksia tai muita takaisin 

maksettavia varoja yleisöltä, jollei sillä ole 

luottolaitostoimilupaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2013/36/EU10 8 artiklan mukaisesti. 

13. Jotta vältetään eri maiden 

sääntelyerojen hyväksikäyttö ja 

varmistetaan joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien toimiva valvonta, 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja ei saisi 

ottaa vastaan talletuksia tai muita takaisin 

maksettavia varoja yleisöltä tai toimia 

omaisuudensäilyttäjinä, jollei sillä ole 

luottolaitostoimilupaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2013/36/EU10 8 artiklan mukaisesti. 

_________________ _________________ 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 

luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 

2002/87/EY muuttamisesta sekä 

direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 

kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 

338) 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 

luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 

2002/87/EY muuttamisesta sekä 

direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 

kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 

338) 

Or. en 
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Tarkistus  160 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Jotta unionin kehys olisi 

kilpailukykyinen, joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien olisi saatava kerätä pääomaa 

alustoillaan käyttämällä rahakkeita. 

Kryptovaluutan liikkeeseenlaskut 

tarjoavat uusia ja innovatiivisia 

rahoitustapoja mutta ne voivat myös 

saada aikaan merkittäviä markkina-, 

petos- ja kyberturvallisuusriskejä 

sijoittajille. Tämän vuoksi niiden 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

haluavat tarjota kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskun omalla alustallaan, 

olisi noudatettava tämän asetuksen 

mukaisia lisävaatimuksia. Vaikka 

hankkeiden toteuttajat voivat edelleen 

valita kryptovaluutan suunnatun annin 

tai käyttää kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskua koskevaa esitettä, tämä 

asetus kattaa ainoastaan ne hankkeiden 

toteuttajat, jotka aikovat käyttää 

välittäjänä joukkorahoituspalvelun 

tarjoajaa. Kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskujen, joilla kerätään yli 

8 000 000 euroa tai kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskujen, joilla ei ole 

keskusliikkeeseenlaskijaa, ei kuitenkaan 

pitäisi kuulua tämän asetuksen 

soveltamisalaan. Asetuksen olisi katettava 

ainoastaan sellaiset rahakkeet, jotka 

muodostavat joko lainan tai 

siirtokelpoisen arvopaperin ja joilla on 

keskusliikkeeseenlaskija, joka vastaa 

rahakkeiden liikkeeseenlaskusta. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tarjoavat alustoillaan kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskuja, olisi varmistettava, 

että kaikki tarvittavat 
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tuntemisvelvollisuutta koskevat 

tarkistukset on suoritettu tämän asetuksen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Jokainen joukkorahoitushanke tai 

tarjous, joita kukin joukkorahoitusalusta 

tarjoaa, olisi saatettava julkisesti kaikkien 

sijoittajien saataville 

arvopaperimarkkinaviranomaisen 

perustaman keskitetyn rekisterin kautta, 

jotta voidaan lisätä eurooppalaisten pk-

yritysten ja startup-yritysten 

rahoitusmahdollisuuksia ja mahdollistaa 

integroitujen ja yhtenäisten markkinoiden 

kehittäminen joukkorahoituspalvelun 

tarjoajille kaikkialla unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Samasta syystä 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat, jotka 

käyttävät kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskuja omilla alustoillaan, 

olisi jätettävä tämän asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. Uuden 

teknologian tehokkaan sääntelyn 
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toteuttamiseksi komissio voisi 

tulevaisuudessa ehdottaa kattavaa EU:n 

tason lainsäädäntöä, joka perustuu 

perusteelliseen vaikutustenarviontiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tällä asetuksella on tarkoitus 

helpottaa suoria sijoituksia ja välttää se, 

että luotaisiin muun unionin lainsäädännön, 

etenkin omaisuudenhoitajia koskevien 

unionin sääntöjen, nojalla säännellyille 

rahoituksen välittäjille mahdollisuuksia 

käyttää hyväksi eri maiden sääntelyeroja. 

Sen vuoksi oikeudellisten rakenteiden, 

mukaan luettuna erillisyhtiöiden, käyttöä 

joukkorahoitushankkeen ja sijoittajien 

välillä olisi säänneltävä tiukasti, ja se olisi 

sallittava vain perustelluissa tapauksissa. 

(17) Tällä asetuksella on tarkoitus 

helpottaa suoria sijoituksia ja välttää se, 

että luotaisiin muun unionin lainsäädännön, 

etenkin omaisuudenhoitajia koskevien 

unionin sääntöjen, nojalla säännellyille 

rahoituksen välittäjille mahdollisuuksia 

käyttää hyväksi eri maiden sääntelyeroja. 

Sen vuoksi oikeudellisten rakenteiden, 

mukaan luettuna erillisyhtiöiden, käyttöä 

joukkorahoitushankkeen ja sijoittajien 

välillä olisi säänneltävä tiukasti, ja se olisi 

sallittava vain direktiivissä 2014/65/EU 

(rahoitusmarkkinadirektiivi) määritellyille 

hyväksyttäville vastapuolille tai 

valikoiduille ammattimaisille sijoittajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Vaihtoehtoisilla sijoitusvälineillä, 

kuten kryptovaluutan liikkeeseenlaskuilla, 

voidaan rahoittaa pk-yrityksiä, 
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innovatiivisia startup-yrityksiä ja 

kasvuyrityksiä, ja nopeuttaa teknologian 

siirtoa, ja ne voivat olla keskeinen osa 

pääomamarkkinaunionia. 

Sääntelykehyksen oikeusvarmuus voi 

auttaa lisäämään sijoittajien ja 

kuluttajien suojaa ja vähentämään 

riskejä, jotka johtuvat epäsymmetrisestä 

informaatiosta, petollisista käytännöistä, 

laittomista toimista, kuten rahanpesusta, 

ja verovilpistä. Sen vuoksi on aiheellista, 

että komissio analysoi 

tarkastelukertomuksessaan, onko 

kryptovaluutan liikkeeseenlaskuja tai 

muita vaihtoehtoisia investointivälineitä 

koskeva oikeudellinen kehys tarpeen, ja 

että tähän kertomukseen liittyy myös 

lainsäädäntöehdotus, jos sitä pidetään 

hyödyllisenä. 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Komission olisi seurattava 

verkkoteknologioita, kuten hajautettua 

tilikirjaa, joka tunnetaan myös 

lohkoketjuna, jotta voidaan selvittää, 

voidaanko niitä käyttää 

joukkorahoitusmenettelyissä ja 

prosesseissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

olisi toimittava puolueettomina välittäjinä 

asiakkaidensa välillä 

joukkorahoitusalustallaan. Eturistiriitojen 

välttämiseksi olisi säädettävä tietyistä 

vaatimuksista, jotka koskevat 

joukkorahoituspalvelun tarjoajia ja johtoa 

ja työntekijöitä tai muita henkilöitä, jotka 

käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

niiden suhteen. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajia pitäisi erityisesti estää 

osallistumasta joukkorahoitustarjousten 

rahoitukseen joukkorahoitusalustallaan. 

Myöskään osakkeenomistajien, joilla on 

vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johdon ja työntekijöiden 

tai muiden henkilöiden, jotka käyttävät 

suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

joukkorahoitusalustan suhteen, ei pitäisi 

toimia kyseisellä joukkorahoitusalustalla 

tarjottavien joukkorahoituspalvelujen 

asiakkaana. 

(19) Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

olisi toimittava puolueettomina välittäjinä 

asiakkaidensa välillä 

joukkorahoitusalustallaan. Eturistiriitojen 

välttämiseksi olisi säädettävä tietyistä 

vaatimuksista, jotka koskevat 

joukkorahoituspalvelun tarjoajia ja johtoa 

ja työntekijöitä tai muita henkilöitä, jotka 

käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

niiden suhteen. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajia ei kuitenkaan pitäisi estää 

osallistumasta joukkorahoitustarjousten 

rahoitukseen joukkorahoitusalustallaan, 

kosta tämä antaa niille taloudellisia 

signaaleja ja kannustimia sovittaa yhteen 

etujaan sijoittajien etujen kanssa. 

Myöskään osakkeenomistajien, joilla on 

vähintään 10 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johdon ja työntekijöiden 

tai muiden henkilöiden, jotka käyttävät 

suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

joukkorahoitusalustan suhteen, ei pitäisi 

toimia kyseisellä joukkorahoitusalustalla 

tarjottavien joukkorahoituspalvelujen 

asiakkaana. 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

olisi toimittava puolueettomina välittäjinä 

asiakkaidensa välillä 

joukkorahoitusalustallaan. Eturistiriitojen 

välttämiseksi olisi säädettävä tietyistä 

vaatimuksista, jotka koskevat 

(19) Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

olisi toimittava puolueettomina välittäjinä 

asiakkaidensa välillä 

joukkorahoitusalustallaan. Eturistiriitojen 

välttämiseksi olisi säädettävä tietyistä 

vaatimuksista, jotka koskevat 
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joukkorahoituspalvelun tarjoajia ja johtoa 

ja työntekijöitä tai muita henkilöitä, jotka 

käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

niiden suhteen. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajia pitäisi erityisesti estää 

osallistumasta joukkorahoitustarjousten 

rahoitukseen joukkorahoitusalustallaan. 

Myöskään osakkeenomistajien, joilla on 

vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johdon ja työntekijöiden 

tai muiden henkilöiden, jotka käyttävät 

suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

joukkorahoitusalustan suhteen, ei pitäisi 

toimia kyseisellä joukkorahoitusalustalla 

tarjottavien joukkorahoituspalvelujen 

asiakkaana. 

joukkorahoituspalvelun tarjoajia ja johtoa 

ja työntekijöitä tai muita henkilöitä, jotka 

käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

niiden suhteen. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajia pitäisi estää osallistumasta 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan ainakin siten, 

että hankkeissa toteuttava joukkorahoitus 

tai .tarjousehdotukset julkistetaan sen 

verkkosivustolla. Myöskään 

osakkeenomistajien, joilla on vähintään 20 

prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johdon ja työntekijöiden 

tai muiden henkilöiden, jotka käyttävät 

suoraa tai välillistä määräysvaltaa 

joukkorahoitusalustan suhteen, ei pitäisi 

toimia kyseisellä joukkorahoitusalustalla 

tarjottavien joukkorahoituspalvelujen 

asiakkaana. 

Or. fr 

Perustelu 

Tarkistuksella halutaan mahdollistaa se, että alustat voivat tehdä sijoituksia ehdottamiinsa 

hankkeisiin. Lisäksi näin yhdenmukaistetaan alustojen ja niiden asiakkaiden edut. Alustoilta 

edellytetään myös, että ne julkistava syyt siihen, että investointeja ei ole tehty Näin vältetään 

erojen hyväksikäyttö. 

 

Tarkistus  168 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Joukkorahoituspalvelut voivat olla 

alttiina rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen liittyville riskeille, kuten 

tuodaan esiin komission kertomuksessa 

sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat 

ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta 

arvioinnista12. Tätä varten olisi 

suunniteltava suojatoimia, kun on kyse 

(24) Joukkorahoituspalvelut voivat olla 

alttiina rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen liittyville riskeille, kuten 

tuodaan esiin komission kertomuksessa 

sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat 

ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta 

arvioinnista12. Tätä varten olisi 

suunniteltava suojatoimia, kun on kyse 
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lupaehtojen täyttämisestä, johdon hyvän 

maineen arvioinnista ja maksupalvelujen 

tarjoamisesta vain toimiluvan saaneiden 

yksikköjen kautta, joihin sovelletaan 

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

vastaisia vaatimuksia. Varmistaakseen 

paremmin rahoitusvakauden ehkäisemällä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen 

liittyviä riskejä komission olisi arvioitava, 

onko tarpeen ja oikeasuhteista asettaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajille 

velvollisuus noudattaa kansallisia 

säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön 

direktiivi (EU) 2015/849 rahanpesun tai 

terrorismin rahoittamisen osalta, ja lisätä 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

ilmoitusvelvollisten luetteloon direktiivin 

(EU) 2015/849 mukaisesti. 

lupaehtojen täyttämisestä, johdon hyvän 

maineen arvioinnista ja maksupalvelujen 

tarjoamisesta vain toimiluvan saaneiden 

yksikköjen kautta, joihin sovelletaan 

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

vastaisia vaatimuksia. Varmistaakseen 

paremmin rahoitusvakauden ehkäisemällä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen 

liittyviä riskejä ja ottaakseen huomioon 

niiden varojen enimmäismäärän, joita 

tämän asetuksen nojalla voidaan kerätä 

joukkorahoitustarjouksella, komission 

olisi arvioitava, onko tarpeen ja 

oikeasuhteista asettaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajille 

velvollisuus noudattaa kansallisia 

säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön 

direktiivi (EU) 2015/849 rahanpesun tai 

terrorismin rahoittamisen osalta, ja lisätä 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

ilmoitusvelvollisten luetteloon direktiivin 

(EU) 2015/849 mukaisesti. 

_________________ _________________ 

12 Komission kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat 

ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta 

arvioinnista (COM(2017) 340 final). 

12 Komission kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat 

ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta 

arvioinnista (COM(2017) 340 final). 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (24 a) Rahanpesun ja talousterrorismin 

torjumiseksi sekä talousrikosten ja 

petosten riskin minimoimiseksi komission 

olisi tutkittava lohkoketjuteknologian 

mahdollista soveltamista 
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joukkorahoitusalalla, jotta voidaan 

helpottaa joukkorahoitusalustalla 

välitettyjä joukkorahoitushankkeita ja -

tarjouksia koskevan datan ja tiedon 

verifiointia ja lisätä niiden seurattavuutta 

ja turvallisuutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) Jotta joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat voisivat toimia valtioiden rajojen 

yli kohtaamatta erilaisia sääntöjä ja jotta 

helpotettaisiin eri jäsenvaltioista tulevien 

sijoittajien harjoittamaa hankkeiden 

rahoitusta kaikkialla unionissa, 

jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mahdollisuutta 

asettaa lisävaatimuksia 

joukkorahoituspalvelun tarjoajille, jotka 

ovat saaneet toimiluvan EAMV:lta. 

(25) Jotta joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat voisivat toimia valtioiden rajojen 

yli kohtaamatta erilaisia sääntöjä ja jotta 

helpotettaisiin eri jäsenvaltioista tulevien 

sijoittajien harjoittamaa hankkeiden 

rahoitusta kaikkialla unionissa, 

jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mahdollisuutta 

asettaa lisävaatimuksia 

joukkorahoituspalvelun tarjoajille, jotka 

ovat saaneet toimiluvan tämän asetuksen 

nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Jotta mahdolliset sijoittajat 

ymmärtäisivät selvästi 

joukkorahoituspalvelun luonteen ja siihen 

liittyvät riskit sekä kustannukset ja maksut, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi 

(29) Jotta mahdolliset sijoittajat 

ymmärtäisivät selvästi 

joukkorahoituspalvelun luonteen ja siihen 

liittyvät riskit sekä kustannukset ja maksut, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi 
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tarjottava asiakkaille asianmukaiset tiedot. tarjottava asiakkaille selkeät ja eritellyt 

tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) Sijoitukset joukkorahoitusalustoilla 

markkinoituihin tuotteisiin eivät ole 

verrattavissa perinteisiin sijoitus- tai 

säästötuotteisiin, eikä niitä pitäisi 

markkinoida sellaisina. Sen 

varmistamiseksi, että mahdolliset sijoittajat 

ymmärtävät joukkorahoitussijoitukseen 

liittyvien riskien tason, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi 

tehtävä mahdollisille sijoittajille 

sijoitustietämystä kartoittava testi, jolla 

määritetään niiden sijoitustoimintaan 

liittyvä tietämys. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien olisi nimenomaisesti varoitettava 

mahdollisia sijoittajia, jos tarjottuja 

joukkorahoituspalveluja ei pidetä niille 

soveltuvina. 

(30) Sijoitukset joukkorahoitusalustoilla 

markkinoituihin tuotteisiin eivät ole 

verrattavissa perinteisiin sijoitus- tai 

säästötuotteisiin, eikä niitä pitäisi 

markkinoida sellaisina. Sen 

varmistamiseksi, että mahdolliset sijoittajat 

ymmärtävät joukkorahoitussijoitukseen 

liittyvien riskien tason, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi 

pakollista tehdä mahdollisille sijoittajille 

sijoitustietämystä kartoittava testi, jolla 

määritetään niiden sijoitustoimintaan 

liittyvä tietämys. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien olisi nimenomaisesti varoitettava 

mahdollisia sijoittajia, jos tarjottuja 

joukkorahoituspalveluja ei pidetä niille 

soveltuvina. 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Sijoitusta koskevissa avaintiedoissa 

olisi myös otettava huomioon alkuvaiheen 

yrityksiin liittyvät erityispiirteet ja -riskit ja 

(32) Sijoitusta koskevissa avaintiedoissa 

olisi myös otettava huomioon alkuvaiheen 

yrityksiin liittyvät erityispiirteet ja -riskit ja 
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keskityttävä olennaisiin tietoihin hankkeen 

toteuttajista, sijoittajien oikeuksista ja 

maksuista, tarjotuista arvopapereista sekä 

lainasopimuksista. Koska hankkeen 

toteuttajalla on parhaat mahdollisuudet 

tarjota nämä tiedot, sen olisi laadittava 

sijoitusta koskevat avaintiedot. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajat ovat 

kuitenkin vastuussa mahdollisille 

sijoittajille annettavista tiedoista, joten 

niiden olisi varmistettava, että sijoitusta 

koskevat avaintiedot ovat täydellisiä. 

keskityttävä olennaisiin tietoihin hankkeen 

toteuttajista, sijoittajien oikeuksista ja 

maksuista, tarjotuista arvopapereista sekä 

lainasopimuksista. Vertailtavuus on 

tärkeää mahdollisille tuleville sijoittajille. 

Siksi olisi (tilinpäätösten sijasta) 

tarjottava tietyt taloudelliset tunnusluvut, 

joilla kuvataan yrityksen kannattavuutta, 

toiminnan tehokkuutta ja likviditeettiä. 
Koska hankkeen toteuttajalla on parhaat 

mahdollisuudet tarjota nämä tiedot, sen 

olisi laadittava sijoitusta koskevat 

avaintiedot. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat ovat kuitenkin vastuussa 

mahdollisille sijoittajille annettavista 

tiedoista, joten niiden olisi varmistettava, 

että sijoitusta koskevat avaintiedot ovat 

täydellisiä, ja että on toteutettu 

tuntemisvelvollisuutta koskevat 

vähimmäistoimenpiteet, joilla 

varmistetaan, että tarjotut tiedot ovat 

totuudenmukaisia ja puolueettomia. 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Sijoittajien tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, 

ei pitäisi kohdella mitään hanketta muita 

suotuisammin nostamalla se esiin muiden 

alustallaan tarjottujen hankkeiden 

joukosta. Sen vuoksi 

joukkorahoitusalustan mainonnassa ei 

saisi esitellä mitään käynnissä olevia tai 

suunniteltuja hankkeita. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajia ei 

kuitenkaan saisi estää mainitsemasta 

(37) Sijoittajien tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, 

ei pitäisi kohdella mitään hanketta 

suotuisammin siten, että hankkeen tai 

tarjouksen valinnassa otetaan 

puolueettomin perustein huomioon 

sijoittajalle aiheutuva riski. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajia ei 

kuitenkaan saisi estää mainitsemasta 

onnistuneesti päättyneitä tarjouksia, joihin 

ei enää voida tehdä sijoituksia alustan 
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onnistuneesti päättyneitä tarjouksia, joihin 

ei enää voida tehdä sijoituksia alustan 

kautta. 

kautta. 

Or. fr 

Perustelu 

Alustojen on voitava ilmoittaa asiakkailleen ehdottamistaan hankkeista. Ilmoituksen on 

tukeuduttava objektiivisiin perusteisiin (sillä on siis reagoitava sijoittajan 

vaatimuksiin/mieltymyksiin tämän määriteltyä sijoittajaprofiilinsa). 

 

Tarkistus  175 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Sijoittajien tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, 

ei pitäisi kohdella mitään hanketta muita 

suotuisammin nostamalla se esiin muiden 

alustallaan tarjottujen hankkeiden 

joukosta. Sen vuoksi 

joukkorahoitusalustan mainonnassa ei 

saisi esitellä mitään käynnissä olevia tai 

suunniteltuja hankkeita. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajia ei 

kuitenkaan saisi estää mainitsemasta 
onnistuneesti päättyneitä tarjouksia, joihin 

ei enää voida tehdä sijoituksia alustan 

kautta. 

(37) Sijoittajien ja hankkeen 

toteuttajien tasapuolisen ja syrjimättömän 

kohtelun varmistamiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, 

ei pitäisi kohdella mitään hanketta muita 

alustallaan tarjottuja hankkeita 

suotuisammin. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien olisi kuitenkin sallittava 

sellaisten onnistuneesti päättyneiden 

tarjouksien mainitseminen, joihin ei enää 

voida tehdä sijoituksia alustan kautta, jotta 

edistetään hankkeiden tulosten 

vertailtavuutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  176 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(37) Sijoittajien tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, 

ei pitäisi kohdella mitään hanketta muita 

suotuisammin nostamalla se esiin muiden 

alustallaan tarjottujen hankkeiden joukosta. 

Sen vuoksi joukkorahoitusalustan 

mainonnassa ei saisi esitellä mitään 

käynnissä olevia tai suunniteltuja 

hankkeita. Joukkorahoituspalvelun 

tarjoajia ei kuitenkaan saisi estää 

mainitsemasta onnistuneesti päättyneitä 

tarjouksia, joihin ei enää voida tehdä 

sijoituksia alustan kautta. 

(37) Sijoittajien tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, 

ei pitäisi kohdella mitään hanketta muita 

suotuisammin nostamalla se esiin muiden 

alustallaan tarjottujen hankkeiden joukosta. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajia ei 

kuitenkaan saisi estää mainitsemasta 

onnistuneesti päättyneitä tarjouksia, joihin 

ei enää voida tehdä sijoituksia alustan 

kautta. Samaan tapaan 

joukkorahoitusalustojen olisi ilmoitettava 

sijoittajille myös epäonnistumisasteesta 

niiden alustoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(40) On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja 

tosiasiallisesti, että tämän asetuksen 

mukaisia rajaylittävien 

joukkorahoituspalvelujen 

toimilupavaatimuksia ja tarjoamista 

koskevia vaatimuksia noudatetaan. Sen 

vuoksi EAMV:lle olisi annettava 

toimivalta myöntää toimilupia sekä 

harjoittaa valvontaa. Jotta EAMV voisi 

täyttää valvontaa koskevan toimeksiannon, 

sille olisi annettava valtuudet pyytää 

tietoja, suorittaa yleisiä tutkimuksia ja 

paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, antaa 

julkisia ilmoituksia ja varoituksia sekä 

määrätä seuraamuksia. EAMV:n olisi 

käytettävä valvontaan ja seuraamusten 

määräämiseen liittyvää toimivaltaansa 

(40) On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja 

tosiasiallisesti, että tämän asetuksen 

mukaisia rajaylittävien 

joukkorahoituspalvelujen 

toimilupavaatimuksia ja tarjoamista 

koskevia vaatimuksia noudatetaan. Jotta 

EAMV voisi täyttää valvontaa koskevan 

toimeksiannon, sille olisi annettava 

valtuudet pyytää tietoja, suorittaa yleisiä 

tutkimuksia ja paikan päällä tehtäviä 

tarkastuksia, antaa julkisia ilmoituksia ja 

varoituksia sekä määrätä seuraamuksia. 

EAMV:n olisi käytettävä valvontaan ja 

seuraamusten määräämiseen liittyvää 

toimivaltaansa oikeasuhteisesti. 
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oikeasuhteisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  178 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(40) On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja 

tosiasiallisesti, että tämän asetuksen 

mukaisia rajaylittävien 

joukkorahoituspalvelujen 

toimilupavaatimuksia ja tarjoamista 

koskevia vaatimuksia noudatetaan. Sen 

vuoksi EAMV:lle olisi annettava 

toimivalta myöntää toimilupia sekä 

harjoittaa valvontaa. Jotta EAMV voisi 

täyttää valvontaa koskevan 

toimeksiannon, sille olisi annettava 

valtuudet pyytää tietoja, suorittaa yleisiä 

tutkimuksia ja paikan päällä tehtäviä 

tarkastuksia, antaa julkisia ilmoituksia ja 

varoituksia sekä määrätä seuraamuksia. 

EAMV:n olisi käytettävä valvontaan ja 

seuraamusten määräämiseen liittyvää 

toimivaltaansa oikeasuhteisesti. 

(40) On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja 

tosiasiallisesti, että tämän asetuksen 

mukaisia rajaylittävien 

joukkorahoituspalvelujen 

toimilupavaatimuksia ja tarjoamista 

koskevia vaatimuksia noudatetaan. Sen 

vuoksi kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle olisi annettava toimivalta 

myöntää toimilupia sekä harjoittaa 

valvontaa. Kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle olisi annettava valtuudet 

pyytää tietoja, suorittaa yleisiä tutkimuksia 

ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, antaa 

julkisia ilmoituksia ja varoituksia sekä 

määrätä seuraamuksia. Kansallisen 

toimivaltaisen viranomaisen olisi 

käytettävä valvontaan ja seuraamusten 

määräämiseen liittyvää toimivaltaansa 

oikeasuhteisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(40) On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja 

tosiasiallisesti, että tämän asetuksen 

(40) On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja 

tosiasiallisesti, että tämän asetuksen 
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mukaisia rajaylittävien 

joukkorahoituspalvelujen 

toimilupavaatimuksia ja tarjoamista 

koskevia vaatimuksia noudatetaan. Sen 

vuoksi EAMV:lle olisi annettava 

toimivalta myöntää toimilupia sekä 

harjoittaa valvontaa. Jotta EAMV voisi 

täyttää valvontaa koskevan toimeksiannon, 

sille olisi annettava valtuudet pyytää 

tietoja, suorittaa yleisiä tutkimuksia ja 

paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, antaa 

julkisia ilmoituksia ja varoituksia sekä 

määrätä seuraamuksia. EAMV:n olisi 

käytettävä valvontaan ja seuraamusten 

määräämiseen liittyvää toimivaltaansa 

oikeasuhteisesti. 

mukaisia rajaylittävien 

joukkorahoituspalvelujen 

toimilupavaatimuksia ja tarjoamista 

koskevia vaatimuksia noudatetaan. Sen 

vuoksi EAMV:lle olisi annettava 

toimivalta myöntää toimilupia sekä 

harjoittaa valvontaa. Jotta EAMV voisi 

täyttää valvontaa koskevan toimeksiannon, 

sille olisi annettava valtuudet pyytää 

tietoja, suorittaa yleisiä tutkimuksia ja 

paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, antaa 

julkisia ilmoituksia ja varoituksia sekä 

määrätä seuraamuksia. EAMV:n olisi 

käytettävä valvontaan ja seuraamusten 

määräämiseen liittyvää toimivaltaansa 

oikeasuhteisesti ja tehtävä tiivistä 

yhteistyötä kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(41) Kyseisen toimivallan antaminen 

EAMV:lle mahdollistaa tehokkaamman ja 

keskitetysti hallinnoidun toimilupien 

myöntämisen ja valvonnan, mistä 

saadaan mittakaavaetuja. Tällainen 

keskitetty valvontajärjestelmä on 

hyödyllinen markkinatoimijoille 

avoimuuden, sijoittajansuojan ja 

markkinoiden tehokkuuden kannalta. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  181 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(41) Kyseisen toimivallan antaminen 

EAMV:lle mahdollistaa tehokkaamman ja 

keskitetysti hallinnoidun toimilupien 

myöntämisen ja valvonnan, mistä saadaan 

mittakaavaetuja. Tällainen keskitetty 

valvontajärjestelmä on hyödyllinen 

markkinatoimijoille avoimuuden, 

sijoittajansuojan ja markkinoiden 

tehokkuuden kannalta. 

(41) Kyseisen toimivallan antaminen 

EAMV:lle mahdollistaa tehokkaamman ja 

keskitetysti hallinnoidun toimilupien 

myöntämisen ja valvonnan, mistä saadaan 

mittakaavaetuja. Tällainen keskitetty 

valvontajärjestelmä auttaa välttämään erot 

unionin sisällä ja on hyödyllinen 

markkinatoimijoille avoimuuden, 

sijoittajansuojan ja markkinoiden 

tehokkuuden kannalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(42) EAMV:n olisi perittävä maksuja 

suoraan valvotuilta yksiköiltä 

kustannusten, myös yleiskustannusten, 

kattamiseksi. Maksun tason olisi oltava 

oikeassa suhteessa suoraan valvotun 

yksikön kokoon, ja siinä olisi otettava 

huomioon joukkorahoitusalan varhainen 

kehitysvaihe. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  183 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(42) EAMV:n olisi perittävä maksuja 

suoraan valvotuilta yksiköiltä 

kustannusten, myös yleiskustannusten, 

kattamiseksi. Maksun tason olisi oltava 

oikeassa suhteessa suoraan valvotun 

yksikön kokoon, ja siinä olisi otettava 

huomioon joukkorahoitusalan varhainen 

kehitysvaihe. 

(42) Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen olisi perittävä maksuja 

suoraan valvotuilta yksiköiltä 

kustannusten, myös yleiskustannusten, 

kattamiseksi. Maksun tason olisi oltava 

oikeassa suhteessa suoraan valvotun 

yksikön kokoon, ja siinä olisi otettava 

huomioon joukkorahoitusalan varhainen 

kehitysvaihe. 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

toiminta ja toiminnan järjestäminen; 

a) laina- ja pääomapohjaisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien toiminta 

ja toiminnan järjestäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

toimiluvan myöntäminen ja valvonta; 

b) laina- ja pääomapohjaisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

toimiluvan myöntäminen ja valvonta; 

Or. en 

 

Tarkistus  186 

Molly Scott Cato 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamiseen unionissa liittyvä avoimuus ja 

mainonta. 

c) laina- ja pääomapohjaisten 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen 

unionissa liittyvä avoimuus ja mainonta. 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä asetusta sovelletaan 

oikeushenkilöihin, jotka päättävät hakea 

toimilupaa 10 artiklan mukaisesti, ja 

joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, joille on 

myönnetty toimilupa kyseisen artiklan 

mukaisesti joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamiseen liittyen. 

1. Tätä asetusta sovelletaan 

oikeushenkilöihin, jotka päättävät hakea 

toimilupaa 10 artiklan mukaisesti, ja 

joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, joille on 

myönnetty toimilupa kyseisen artiklan 

mukaisesti joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamiseen liittyen. Näiden 

oikeushenkilöiden on oltava 

tosiasiallisesti ja vakituisesti 

sijoittautuneita johonkin unioni 

jäsenvaltioon, jotta ne voivat hakea 

toimilupaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  188 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) joukkorahoituspalveluihin, joita 

tarjoavat luonnolliset tai oikeushenkilöt 

Poistetaan. 
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kansallisen lainsäädännön mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  189 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) joukkorahoituspalveluihin, joita 

tarjoavat luonnolliset tai oikeushenkilöt 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  190 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) Mitkään hankkeen omistajiin tai 

sijoittajiin liittyvät lupavaatimuksia 

koskevat kansalliset säännöt eivät saa 

estää hankkeen toteuttajia tai sijoittajia 

käyttämästä tämän asetuksen mukaisten 

ja sen nojalla toimiluvan saaneiden 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

tarjoamia joukkorahoituspalveluja. 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 1 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 1 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  193 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 1 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

Or. fr 
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Perustelu 

Tarkistuksella määritetään kynnysarvo, jonka ylityttyä alustan on annettava esite. Miljoonan 

euron kynnysarvo saattaisi olla lähivuosia ajatellen rajoittava. 

 

Tarkistus  194 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 1 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  195 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 1 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

d) joukkorahoitustarjouksiin, joiden 

vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa 

joukkorahoitustarjousta kohti, mikä 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn 

joukkorahoitushankkeen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d a) joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, 

jotka helpottavat pääoman hankkimista 

alustoillaan kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskuilla, joissa liikkeeseen 

lasketaan rahakkeita ilman 

keskusvastapuolta; 

Or. en 

 

Tarkistus  197 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, 

jotka käyttävät alustoillaan 

kryptovaluutan liikkeeseenlaskuja; 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Hankkeen toteuttajiin tai 

sijoittajiin liittyviä lupavaatimuksia 

koskeva jäsenvaltion lainsäädäntö ei saa 

estää hankkeen toteuttajia tai sijoittajia 

käyttämästä tämän asetuksen mukaisten 

ja sen nojalla toimiluvan saaneiden 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

tarjoamia joukkorahoituspalveluja. 

Or. en 
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Tarkistus  199 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ’joukkorahoituspalvelulla’ 

sijoittajien ja hankkeen toteuttajien 

yritysrahoitusintressien 

yhteensovittamista käyttämällä 

joukkorahoitusalustaa, mikä koostuu 

jostakin seuraavista: 

a) ’joukkorahoituspalvelulla’ sellaisen 

joukkorahoitusalustan tarjoamista, jolla 

mahdollistetaan jokin seuraavista: 

Or. en 

 

Tarkistus  200 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ’joukkorahoituspalvelulla’ 

sijoittajien ja hankkeen toteuttajien 

yritysrahoitusintressien 

yhteensovittamista käyttämällä 

joukkorahoitusalustaa, mikä koostuu 

jostakin seuraavista: 

a) ’joukkorahoituspalvelulla’ 

sellaisten sijoittajien ja luotonantajien 

yhteensovittamista, joiden tarkoituksena 

on tarjota pääomaa toisaalta 

liikeyrityksille ja toisaalta yrityksille tai 

hankkeen toteuttajille käyttämällä 

joukkorahoitusalustaa, mikä koostuu 

jostakin seuraavista: 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

i) lainojen myöntämisen 

helpottaminen; 

i) joukkorahoituspalvelun suora 

tarjoaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  202 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) lainojen myöntämisen 

helpottaminen; 

i) lainojen myöntämisen 

helpottaminen, jota kutsutaan myös 

lainapohjaiseksi joukkorahoitukseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  203 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a) vain sijoittajan ja hankkeen 

toteuttajan/toteuttajien yhteensaattamisen 

helpottaminen; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  204 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta – b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 b) vain hankkeen toteuttajan ja 

sijoittajan/sijoittajien yhteensaattamisen 

helpottaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) direktiivin 2014/65/EU liitteessä I 

olevan A jakson 7 kohdassa tarkoitettu 

hankkeen toteuttajien liikkeeseen 

laskemien siirtokelpoisten arvopapereiden 

liikkeellelaskun järjestäminen ilman 

merkintätakausta ja direktiivin 

2014/65/EU liitteessä I olevan A jakson 1 

kohdassa tarkoitettu kyseisiä 

siirtokelpoisia arvopapereita koskevien 

asiakkaan toimeksiantojen 

vastaanottaminen ja välittäminen; 

ii) Välitetty joukkorahoituspalvelu: 

Or. en 

 

Tarkistus  206 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) direktiivin 2014/65/EU liitteessä I 

olevan A jakson 7 kohdassa tarkoitettu 

hankkeen toteuttajien liikkeeseen 

laskemien siirtokelpoisten arvopapereiden 

liikkeellelaskun järjestäminen ilman 

merkintätakausta ja direktiivin 2014/65/EU 

liitteessä I olevan A jakson 1 kohdassa 

tarkoitettu kyseisiä siirtokelpoisia 

ii) direktiivin 2014/65/EU liitteessä I 

olevan A jakson 7 kohdassa tarkoitettu 

yritysten ja hankkeen toteuttajien 

liikkeeseen laskemien siirtokelpoisten 

arvopapereiden, mukaan lukien 

kryptovaluutan liikkeeseenlaskusta 

tulevat rahakkeet, liikkeellelaskun 

järjestäminen ilman merkintätakausta ja 
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arvopapereita koskevien asiakkaan 

toimeksiantojen vastaanottaminen ja 

välittäminen; 

direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan 

A jakson 1 kohdassa tarkoitettu kyseisiä 

siirtokelpoisia arvopapereita koskevien 

asiakkaan toimeksiantojen 

vastaanottaminen ja välittäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  207 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) direktiivin 2014/65/EU liitteessä I 

olevan A jakson 7 kohdassa tarkoitettu 

hankkeen toteuttajien liikkeeseen 

laskemien siirtokelpoisten arvopapereiden 

liikkeellelaskun järjestäminen ilman 

merkintätakausta ja direktiivin 2014/65/EU 

liitteessä I olevan A jakson 1 kohdassa 

tarkoitettu kyseisiä siirtokelpoisia 

arvopapereita koskevien asiakkaan 

toimeksiantojen vastaanottaminen ja 

välittäminen; 

ii) direktiivin 2014/65/EU liitteessä I 

olevan A jakson 7 kohdassa tarkoitettu 

hankkeen toteuttajien liikkeeseen 

laskemien siirtokelpoisten arvopapereiden 

liikkeellelaskun järjestäminen ilman 

merkintätakausta ja direktiivin 2014/65/EU 

liitteessä I olevan A jakson 1 kohdassa 

tarkoitettu kyseisiä siirtokelpoisia 

arvopapereita koskevien asiakkaan 

toimeksiantojen vastaanottaminen ja 

välittäminen, jota kutsutaan myös 

pääomapohjaiseksi joukkorahoitukseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  208 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta – a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a) vähintään sijoittajan ja hankkeen 

toteuttajan/toteuttajien yhteensaattamisen 

ja tarjousten hinnoittelun ja pakkaamisen 

määrittelyn helpottaminen; ja/tai 
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Or. en 

 

Tarkistus  209 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta – b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b) vähintään hankkeen toteuttajan ja 

sijoittajan/sijoittajien yhteensaattamisen 

ja tarjousten hinnoittelun määrittelyn 

helpottaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  210 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – -ii a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ii a) Ainakin seuraavia toimia (muun 

muassa) pidetään ii alakohdassa 

tarkoitettuina palveluina: 

 a) hankkeen toteuttajien liikkeeseen 

laskemien siirtokelpoisten arvopapereiden 

liikkeellelaskun järjestäminen ilman 

merkintätakausta direktiivin 2014/65/EU 

liitteessä I olevan A jakson 7 kohdan 

mukaisesti; 

 b) direktiivin 2014/65/EU liitteessä 

I olevan A jakson 5 kohdassa tarkoitetun 

sijoitusneuvonnan tarjoaminen kyseisten 

siirtokelpoisten arvopapereiden osalta; ja 

 c) direktiivin 2914/65 liitteessä I olevan A 

jakson 1 kohdassa tarkoitettujen 

asiakkaan toimeksiantojen 

vastaanottaminen ja välittäminen 

kyseisten siirtokelpoisten arvopapereiden 
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osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  211 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – -ii a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ii a) liikkeeseen laskevalle yhteisölle, 

joka vastapuolta käyttäen laskee liikkeelle 

rahakkeita kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskujen avulla, sijoittajien 

tekemien antien helpottaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) ’joukkorahoituspalvelun tarjoajalla’ 

oikeushenkilöä, joka tarjoaa 

joukkorahoituspalveluja ja jolle Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) 

on myöntänyt toimiluvan tätä varten tämän 

asetuksen 11 artiklan mukaisesti; 

c) ’joukkorahoituspalvelun tarjoajalla’ 

oikeushenkilöä, joka tarjoaa laina- ja 

pääomapohjaisia joukkorahoituspalveluja 

ja jolle Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) 

on myöntänyt toimiluvan tätä varten tämän 

asetuksen 11 artiklan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  213 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 
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3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) ’kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskulla’ rahakkeita 

liikkeeseen laskevan yrityksen mitä 

tahansa yleisölle suunnattua antia, joka 

edustaa joko 

 a) oikeudellista vaadetta liikkeeseen 

laskevan yrityksen omistajuuteen, joka 

vastaa osakkeita yrityksissä 

(osakepääomarahakkeet) tai 

 b) oikeudellista vaadetta liikkeeseen 

laskevan yrityksen tulevaan kassavirtaan, 

joka vastaa velkakirjoja 

(velkakirjarahakkeet). 

 Tämä ominaisuus määrittää rahakkeet 

tämän kohdan i alakohdassa 

tarkoitetuiksi ”siirtokelpoisiksi 

arvopapereiksi”; 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 i a) ’kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskulla’ rahakkeita luovaa 

joukkorahoitustapahtumaa, jossa 

liikkeeseenlaskeva ja myyvä 

liiketoimintayksikkö antaa ostajalle 

oikeuden vaatia omistusosuutta 

liikkeeseenlaskevasta yrityksestä 

(osakepääomarahake) tai oikeuden 

yrityksen tulevaan kassavirtaan 

(velkakirjarahake); 

Or. en 
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Tarkistus  215 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 i b) ’lainalla’ sopimusta, jonka 

mukaan yksi tai useampi asiakas asettaa 

yhden tai useamman hankkeen 

toteuttajan saataville 

joukkorahoitusalustan kautta tietyn 

takaisinmaksettavan tai palautettavan 

määrän; 

Or. en 

 

Tarkistus  216 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 l a) ’kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskulla’ menetelmää varojen 

keräämiseksi yleisöltä käyttäen 

rahakkeita, jotka yritys tai yksityishenkilö 

asettaa myyntiin fiat- tai virtuaalivaluutan 

vastineeksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  217 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – l b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 l b) ’rahakkeella’ mitä tahansa 

digitaalista vaihdon välinettä, digitaalista 

laskentayksikköä ja/tai arvon säilyttäjää, 

jota käytetään omaisuutena tai joka 

edustaa omaisuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  218 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – l c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 l c)  ’kryptovaluutalla’ 

matematiikkaan perustuvaa hajautettua 

siirtokelpoista virtuaalivaluuttaa, joka on 

suojattu salausmenetelmällä, jonka 

siirrossa henkilöltä toiselle käytetään 

julkisia ja yksityisiä salasanoja ja joka 

voidaan aina siirron yhteydessä 

allekirjoittaa salatusti; 

Or. en 

 

Tarkistus  219 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 38 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään 

teknisen sisällön osalta 1 kohdassa 

säädettyjä määritelmiä markkinoiden 

kehityksen, teknisen kehityksen ja 

joukkorahoitusalustojen toiminnasta ja 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamisesta 

saatujen kokemusten huomioon 

2. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 38 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään 

teknisen ja oikeudellisen sisällön osalta 1 

kohdassa säädettyjä määritelmiä 

markkinoiden kehityksen, teknisen 

kehityksen ja joukkorahoitusalustojen 

toiminnasta ja joukkorahoituspalvelujen 

tarjoamisesta saatujen kokemusten 
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ottamiseksi. huomioon ottamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  220 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalveluja saavat 

tarjota vain oikeushenkilöt, jotka ovat 

sijoittautuneet tosiasiallisesti ja vakituisesti 

johonkin unionin jäsenvaltioon ja joille on 

myönnetty joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan toimilupa tämän asetuksen 11 

artiklan mukaisesti. 

1. Joukkorahoituspalveluja saavat 

tarjota vain oikeushenkilöt, jotka ovat 

sijoittautuneet tosiasiallisesti ja vakituisesti 

johonkin unionin jäsenvaltioon ja joille on 

myönnetty joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan toimilupa tämän asetuksen 10 

artiklan mukaisesti. Kolmanteen maahan 

asettautuneet oikeushenkilöt eivät näin 

ollen voi hakea lupaa toimimiseen tämän 

asetuksen mukaisena 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana. 

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa maksaa tai hyväksyä palkkioita, 

alennuksia tai ei-rahallisia etuja 

reitittääkseen sijoittajien toimeksiannot 

alustallaan tehtyyn tiettyyn 

joukkorahoitustarjoukseen tai kolmannen 

osapuolen alustalla olevaan tiettyyn 

joukkorahoitustarjoukseen. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)   

Or. en 
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Tarkistus  222 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Mitä tulee erillisyhtiön käyttöön 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamisessa, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on vain 

oikeus siirtää yksi omaisuuserä 

erillisyhtiöön, jotta sijoittajat voivat ottaa 

position kyseisessä omaisuuserässä 

arvopapereita hankkimalla. Sijoittajat 

päättävät täysin itsenäisesti, ottavatko ne 

position kyseisessä kohde-etuudessa. 

5. Mitä tulee sijoitusyhtiöiden 

käyttöön, kuten erillisyhtiöiden käyttöön 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamisessa 

sijoittajille, jotka ovat hyväksyttäviä 

vastapuolia tai valikoituja ammattimaisia 

sijoittajia, kuten ne on määritelty 

direktiivissä 2014/65/EY, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on vain 

oikeus siirtää yksi omaisuuserä 

erillisyhtiöön, jotta sijoittajat voivat ottaa 

position kyseisissä omaisuuserissä 

arvopapereita hankkimalla. Sijoittajat 

päättävät täysin itsenäisesti, ottavatko ne 

position kyseisessä kohde-etuudessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  223 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Mitä tulee erillisyhtiön käyttöön 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamisessa, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on vain 

oikeus siirtää yksi omaisuuserä 

erillisyhtiöön, jotta sijoittajat voivat ottaa 

position kyseisessä omaisuuserässä 

arvopapereita hankkimalla. Sijoittajat 

päättävät täysin itsenäisesti, ottavatko ne 

position kyseisessä kohde-etuudessa. 

5. Mitä tulee erillisyhtiön käyttöön 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamisessa 

sijoittajille, jotka eivät ole hyväksyttäviä 

vastapuolia, joukkorahoituspalvelun 

tarjoajilla on vain oikeus siirtää yksi 

omaisuuserä erillisyhtiöön, jotta sijoittajat 

voivat ottaa position kyseisessä 

omaisuuserässä arvopapereita hankkimalla. 

Sijoittajat päättävät täysin itsenäisesti, 

ottavatko ne position kyseisessä kohde-

etuudessa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  224 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 Kryptovaluutan liikkeeseenlaskujen 

tarjoaminen 

 1. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin 

joukkorahoituspalvelujen tarjoajiin, joille 

on myönnetty 10 artiklan mukaisesti 

toimilupa ja jotka mahdollistavat tämän 

4 a artiklan soveltamisalaan kuuluvia 

kryptovaluutan liikkeeseenlaskuja. 

 2. Asetusta sovelletaan ainoastaan 

sellaisiin kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskuihin, joissa on keskitetty 

rahakkeiden liikkeeseenlaskija. 

 3. Asetusta sovelletaan ainoastaan 

sellaisiin kryptovaluutan 

liikkeeseenlaskuihin, joissa rahakkeet 

ovat joko lainoja tai siirtokelpoisia 

arvopapereita. 

 4. Asetusta sovelletaan ainoastaan 

rahakkeiden ensimmäiseen 

liikeeseenlaskuun tai myyntiin, eikä sitä 

sovelleta kyseisten rahakkeiden 

jälkimarkkinoihin. 

 5. Asetusta ei sovelleta kolikkojen tai 

rahakkeiden yksityisiin 

sijoitusjärjestelyihin. 

 6. Asetusta ei sovelleta sellaisiin 

kryptovaluutan liikkeeseenlaskuihin, 

joiden vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa 

liikkeeseenlaskua kohti. 

Or. en 
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Tarkistus  225 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 Kryptovaluutan liikkeeseenlaskujen 

tarjoaminen 

 1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

i a alakohdassa tarkoitettuja palveluja 

tarjoavien joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien on täytettävä tämän asetuksen 

soveltamisalan mukaisesti 10 artiklassa 

tarkoitetut kriteerit. 

 2. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan 

rahakkeiden ensisijaiseen myyntiin. 

 3. Asetusta ei sovelleta rahakkeiden 

yksityisiin sijoitusjärjestelyihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  226 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla  

 Tuntemisvelvollisuutta koskevat 

vaatimukset 

 1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

huolehdittava joukkorahoitusalustallaan 

rahoitettavaa hanketta ehdottavien 

hankkeen toteuttajien vähimmäistason 

tuntemisvelvollisuudesta. 

 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
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vähimmäistason tuntemisvelvollisuuteen 

on sisällytettävä seuraavat: 

 a) rikosrekisterimerkintöjen puuttuminen 

tuomioista tai seuraamuksista, jotka 

liittyvät kauppa-, maksukyvyttömyys-, 

rahoituspalvelu- ja rahanpesun torjuntaa 

koskevan lainsäädännön sekä petosten ja 

ammatillisen vastuun alalla voimassa 

oleviin kansallisiin sääntöihin;  

 b) todiste siitä, että hankkeen toteuttaja tai 

yritys, joka hakee rahoitusta 

joukkorahoitusalustan kautta, ei ole 

sijoittautunut oikeudenkäyttöalueille, 

jotka sisältyvät yhteistyöhaluttomia 

oikeudenkäyttöalueita koskevan unionin 

toimintaperiaatteiden puitteissa 

laadittuun asianomaiseen luetteloon tai 

jotka on yksilöity suuririskisiksi 

kolmansiksi maiksi Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(EU) 2015/849 9 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti tai jotka eivät tosiasiallisesti 

noudata avoimuutta ja tietojen vaihtoa 

koskevia unionin tai kansainvälisesti 

sovittuja veronormeja.  

Or. en 

 

Tarkistus  227 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on otettava käyttöön tehokkaat ja avoimet 

menettelyt asiakkailta saatujen valitusten 

nopeaa, oikeudenmukaista ja 

johdonmukaista käsittelyä varten ja 

pidettävä näitä menettelyjä yllä. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajilla 

on oltava käytössä tehokkaat ja avoimet 

menettelyt asiakkailta saatujen valitusten 

nopeaa, oikeudenmukaista ja 

johdonmukaista käsittelyä varten, niiden 

on ylläpidettävä tällaisia menettelyjä ja 

kuvattava ne julkisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  228 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on otettava käyttöön tehokkaat ja avoimet 

menettelyt asiakkailta saatujen valitusten 

nopeaa, oikeudenmukaista ja 

johdonmukaista käsittelyä varten ja 

pidettävä näitä menettelyjä yllä. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on otettava käyttöön tehokkaat, avoimet ja 

standardoidut menettelyt asiakkailta 

saatujen valitusten nopeaa, 

oikeudenmukaista ja johdonmukaista 

käsittelyä varten ja pidettävä näitä 

menettelyjä yllä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  229 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa osallistua 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa osallistua 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan, jolleivät ne 

julkista näitä tietoja tavalla, joka soveltuu 

mahdollisille sijoittajille ja sijoittajille, 

jotka ovat kirjoittautuneet alustalle. 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

vahvistettava selkeät ja avoimet 

valintamenettelyt. 

Or. fr 

Perustelu 

Alustojen on voitava ilmoittaa asiakkailleen ehdottamistaan hankkeista. Ilmoituksen on 

tukeuduttava objektiivisiin perusteisiin. Vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta, että kun sijoittajat 
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ovat määrittäneet riskiprofiilinsa, alusta voi ehdottaa niille hankkeita, jotka vastaavat niiden 

tavoitteita. 

 

Tarkistus  230 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa osallistua 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa osallistua 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan paitsi, jos 

rahoitukseen osallistumisella on tarkoitus 

varmistaa järjestelmällisesti kaikkien 

tarjousten kohdalla 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien ja 

sijoittajien etujen yhdenmukaisuus tai jos 

kyseessä on markkinoiden eheyden 

varmistava toimintakeino. 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa osallistua 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa osallistua 

joukkorahoitustarjousten rahoitukseen 

joukkorahoitusalustallaan paitsi, jos 

rahoitukseen osallistuminen koskee 

kaikkia hankkeita tai tarjouksia 

järjestelmällisesti ja syrjimättömästi, jotta 

varmistetaan sijoittajien etujen 

yhteensovittaminen. 

Or. en 
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Tarkistus  232 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa hyväksyä asiakkaikseen 

osakkeenomistajiaan, joiden hallussa on 

vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johtajiaan tai 

työntekijöitään taikka näihin 

osakkeenomistajiin, johtajiin tai 

työntekijöihin direktiivin 2014/65/EU 4 

artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b 

alakohdassa määritellyn määräysvallan 

kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa 

olevia henkilöitä. 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa hyväksyä asiakkaikseen 

osakkeenomistajiaan, joiden hallussa on 

vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johtajiaan tai 

työntekijöitään taikka ketään henkilöä, 

joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa 

merkittävästi joukkorahoitusalustalla 

tarjottaviin joukkorahoitushankkeisiin ja 

-tarjouksiin tai jolla on niitä koskevaa 

määräysvaltaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  233 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa hyväksyä asiakkaikseen 

osakkeenomistajiaan, joiden hallussa on 

vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johtajiaan tai 

työntekijöitään taikka näihin 

osakkeenomistajiin, johtajiin tai 

työntekijöihin direktiivin 2014/65/EU 4 

artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b 

alakohdassa määritellyn määräysvallan 

kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa 

olevia henkilöitä. 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

eivät saa hyväksyä asiakkaikseen 

osakkeenomistajiaan, joiden hallussa on 

vähintään 10 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johtajiaan tai 

työntekijöitään taikka näihin 

osakkeenomistajiin, johtajiin tai 

työntekijöihin direktiivin 2014/65/EU 4 

artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b 

alakohdassa määritellyn määräysvallan 

kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa 

olevia henkilöitä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  234 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on ilmoitettava asiakkailleen ja 

mahdollisille asiakkailleen eturistiriitojen 

yleinen luonne ja lähteet sekä kyseisten 

riskien pienentämiseksi toteutetut 

toimenpiteet, kun ne katsovat, että tämä 

on tarpeen, jotta 3 kohdassa tarkoitettujen 

sisäisten sääntöjen mukaisesti toteutetut 

toimet olisivat tehokkaita. 

5. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on ilmoitettava asiakkailleen ja 

mahdollisille asiakkailleen eturistiriitojen 

yleinen luonne ja lähteet sekä kyseisten 

riskien pienentämiseksi toteutetut 

toimenpiteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  235 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Alustan etujen yhteensovittaminen 

sijoittajien etuihin 

 1. Sen varmistamiseksi, että alustat 

yhteensovittavat kannustimensa 

sijoittajien kannustimiin, on edistettävä 

kannustinmekanismeja. 

 2. Joukkorahoitusalustat voivat osallistua 

hankkeen rahoittamiseen. Tämä osuus 

saa olla enintään kaksi prosenttia 

hankkeeseen kertyneestä pääomasta. 

 3. Joukkorahoituspalvelun tarjoajalle 

voidaan myöntää tulospalkkio aina, kun 
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hanke lähtee alustalta onnistuneesti 

liikkeelle. 

 4. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ennen toimiluvan myöntämistä kuvattava 

EAMV:lle etupolitiikka, jota ne aikovat 

käyttää, ja pyydettävä sille hyväksyntää. 

 5. Alustat voivat muuttaa etupolitiikkaa 

joka kolmas vuosi. Kaikkiin muutoksiin 

on saatava EAMV:n hyväksyntä. 

 6. Alustojen on kuvattava nimenomaisesti 

etupolitiikkansa yhteensovittaminen 

näkyvällä paikalla verkkosivustollaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  236 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Operatiivisten toimintojen 

ulkoistaminen ei saa heikentää tuntuvasti 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisen 

valvonnan laatua eikä EAMV:n kykyä 

seurata, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja noudattaa kaikkia tässä asetuksessa 

säädettyjä velvollisuuksia. 

2. Operatiivisten toimintojen 

ulkoistaminen ei saa heikentää tuntuvasti 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisen 

valvonnan laatua eikä kansallisen 

toimivaltaisen viranomaisen kykyä 

seurata, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja noudattaa kaikkia tässä asetuksessa 

säädettyjä velvollisuuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Operatiivisten toimintojen 2. Operatiivisten toimintojen 
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ulkoistaminen ei saa heikentää tuntuvasti 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisen 

valvonnan laatua eikä EAMV:n kykyä 

seurata, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja noudattaa kaikkia tässä asetuksessa 

säädettyjä velvollisuuksia. 

ulkoistaminen ei saa heikentää 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisen 

valvonnan laatua eikä EAMV:n kykyä 

seurata, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja noudattaa kaikkia tässä asetuksessa 

säädettyjä velvollisuuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  238 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat tai 

niiden puolesta toimivat kolmannet 

osapuolet eivät saa pitää hallussaan 

asiakkaiden varoja tai tarjota 

maksupalveluja, paitsi jos kyseiset varat on 

tarkoitettu joukkorahoituspalveluihin 

liittyvien maksupalvelujen tarjoamiseen ja 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja tai sen 

puolesta toimiva kolmas osapuoli on 

direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 

kohdassa määritelty 

maksupalveluntarjoaja. 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat tai 

niiden puolesta toimivat kolmannet 

osapuolet eivät saa pitää hallussaan 

asiakkaiden varoja tai tarjota 

maksupalveluja taikka toimia 

omaisuudensäilyttäjinä, paitsi jos kyseiset 

varat on tarkoitettu 

joukkorahoituspalveluihin liittyvien 

maksupalvelujen tarjoamiseen ja 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja tai sen 

puolesta toimiva kolmas osapuoli on 

direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 

kohdassa määritelty 

maksupalveluntarjoaja. 

Or. en 

 

Tarkistus  239 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat eivät tarjoa itse tai kolmannen 

4. Jos joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat eivät tarjoa itse tai kolmannen 
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osapuolen kautta joukkorahoituspalveluun 

liittyviä maksupalveluja tai varojen 

hallussapitoa tai säilytystä, kyseisten 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

otettava käyttöön ja ylläpidettävä 

järjestelyjä, joilla varmistetaan, että 

hankkeen toteuttajat hyväksyvät 

joukkorahoitustarjoukseen liittyvän 

rahoituksen tai muun maksun vain 

direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 

kohdassa määritellyn 

maksupalveluntarjoajan kautta.  

osapuolen kautta joukkorahoituspalveluun 

liittyviä maksupalveluja tai varojen 

hallussapitoa tai säilytystä, kyseisten 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

otettava käyttöön ja ylläpidettävä 

järjestelyjä, joilla varmistetaan, että 

hankkeen toteuttajat hyväksyvät 

joukkorahoitustarjoukseen liittyvän 

rahoituksen tai muun maksun vain 

direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 

kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitetun 

maksupalveluntarjoajan tai 

maksupalveluja tarjoavan asiamiehen 
kautta.  

Or. fr 

Perustelu 

Alustat voivat toisen maksupalveludirektiivin 19 artiklan mukaisesti tarjota maksupalvelua 

kolmannen osapuolen välityksellä. 

 

Tarkistus  240 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tulla 

tämän asetuksen mukaiseksi 

joukkorahoituspalvelun tarjoajaksi, on 

haettava sijoittautumisjäsenvaltionsa 

kansalliselta toimivaltaiselta 

viranomaiselta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  241 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 
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10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. 

1.  Oikeushenkilön, joka aikoo tulla 

joukkorahoituspalvelun tarjoajaksi, on 

haettava sijoittautumisjäsenvaltionsa 

kansalliselta toimivaltaiselta 

viranomaiselta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen.  

Or. en 

 

Tarkistus  242 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliselta 

toimivaltaiselta viranomaiselta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. 

Or. en 

Tarkistus  243 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. EAMV:n on ilmoitettava 

kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle saatuaan toimilupaa 
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koskevan hakemuksen. Kansallinen 

toimivaltainen viranomainen voi laatia 

muistion, jossa ovat EAMV:n 

mahdollisesti esittämät hakijaa koskevat 

vastalauseet tai huomautukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  244 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. 

1. Oikeushenkilön, joka aikoo tarjota 

joukkorahoituspalveluja, on haettava 

EAMV:lta toimilupaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajana 

toimimiseen. EAMV:n on ilmoitettava 

kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle saatuaan toimilupaa 

koskevan hakemuksen. Kansallinen 

toimivaltainen viranomainen voi toimittaa 

EAMV:lle hakijaa koskevia vastalauseita. 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

g) kuvaus mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista 

järjestelyistä; 

g) kuvaus mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista 

järjestelyistä, joilla varmistetaan, että 

takaisinmaksuja ja sijoituksia 

hallinnoidaan edelleen sijoittajien 

puolesta alustan maksukyvyttömyyden 
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tapauksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  246 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – j alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

j) kuvaus mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisistä 

säännöistä, joilla estetään 

osakkeenomistajien, joiden hallussa on 

vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johtajien tai työntekijöiden 

taikka niihin määräysvallan kautta suoraan 

tai välillisesti sidoksissa olevien 

henkilöiden osallistuminen 

joukkorahoitusliiketoimiin, joita 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tarjoaa; 

j) kuvaus mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisistä 

säännöistä, joilla estetään 

osakkeenomistajien, joiden hallussa on 

vähintään 10 prosenttia osakepääomasta tai 

äänioikeuksista, johtajien tai työntekijöiden 

taikka niihin määräysvallan kautta suoraan 

tai välillisesti sidoksissa olevien 

henkilöiden osallistuminen 

joukkorahoitusliiketoimiin, joita 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tarjoaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 j a) pankin selvitys toimilupaa varten 

tarvittavasta 60 000 euron 

osakepääomasta tai vaihtoehtoisesti 

kyseistä määrää koskevasta 

vastuuvakuutuksesta; 

Or. en 
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Tarkistus  248 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 m a) vastuuvakuutus. 

Or. fr 

Perustelu 

Vähimmäispääomalle ei aseteta vaatimuksia, joten ehdotuksessa olisi asetettava tarjoajan 

organisaatiota koskeva velvoite, jonka mukaan joukkorahoituspalvelun tarjoajan on milloin 

tahansa perusteltava vakuutussopimus, joka kattaa rahalliset seuraukset, joita koituu, kun 

ammattivelvoitteet on lyöty laimin. 

 

Tarkistus  249 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Kaikilla joukkorahoituspalvelun 

tarjoajilla on oltava 50 000 euroa 

alkupääomaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  250 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on arvioitava 20 

työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen vastaanottamisesta, onko 

hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole 

4. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on arvioitava 30 työpäivän 

kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen vastaanottamisesta, onko 
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täydellinen, EAMV asettaa määräajan, 

johon mennessä mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

toimitettava puuttuvat tiedot. 

hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole 

täydellinen, kansallinen toimivaltainen 

viranomainen asettaa määräajan, johon 

mennessä mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

toimitettava puuttuvat tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  251 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on arvioitava 20 

työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen vastaanottamisesta, onko 

hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole 

täydellinen, EAMV asettaa määräajan, 

johon mennessä mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

toimitettava puuttuvat tiedot. 

4. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on tiiviissä yhteistyössä 

EAMV:n kanssa arvioitava 20 työpäivän 

kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen vastaanottamisesta, onko 

hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole 

täydellinen, kansallinen toimivaltainen 

viranomainen asettaa määräajan, johon 

mennessä mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

toimitettava puuttuvat tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  252 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on arvioitava 20 

työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen vastaanottamisesta, onko 

hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole 

täydellinen, EAMV asettaa määräajan, 

4. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on arvioitava 20 työpäivän 

kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen vastaanottamisesta, onko 

hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole 
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johon mennessä mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

toimitettava puuttuvat tiedot. 

täydellinen, kansallinen toimivaltainen 

viranomainen asettaa määräajan, johon 

mennessä mahdollisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

toimitettava puuttuvat tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  253 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettu hakemus 

on täydellinen, EAMV:n on ilmoitettava 

välittömästi tästä mahdolliselle 

joukkorahoituspalvelun tarjoajalle. 

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettu hakemus 

on täydellinen, kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava välittömästi 

tästä mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  254 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettu hakemus 

on täydellinen, EAMV:n on ilmoitettava 

välittömästi tästä mahdolliselle 

joukkorahoituspalvelun tarjoajalle. 

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettu hakemus 

on täydellinen, kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava välittömästi 

tästä mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  255 

Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. EAMV:n on arvioitava kahden 

kuukauden kuluessa täydellisen 

hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset, ja annettava kaikilta osin 

perusteltu päätös, jolla myönnetään tai 

evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa. EAMV:lla on oikeus evätä 

toimilupa, jos on objektiivisia ja 

osoitettavissa olevia syitä uskoa, että 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan johto 

saattaa vaarantaa sen tehokkaan, järkevän 

ja vakaan hoidon ja liiketoiminnan 

jatkuvuuden sekä sen asiakkaiden etujen ja 

markkinoiden eheyden asianmukaisen 

huomioonottamisen. 

6. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on tiiviissä yhteistyössä 

EAMV:n kanssa arvioitava kahden 

kuukauden kuluessa täydellisen 

hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset, ja annettava kaikilta osin 

perusteltu päätös, jolla myönnetään tai 

evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa. Kansallisella toimivaltaisella 

viranomaisella on oikeus evätä toimilupa, 

jos on objektiivisia ja osoitettavissa olevia 

syitä uskoa, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan johto saattaa vaarantaa sen 

tehokkaan, järkevän ja vakaan hoidon ja 

liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sen 

asiakkaiden etujen ja markkinoiden 

eheyden asianmukaisen 

huomioonottamisen. 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. EAMV:n on arvioitava kahden 

kuukauden kuluessa täydellisen 

hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset, ja annettava kaikilta osin 

perusteltu päätös, jolla myönnetään tai 

evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa. EAMV:lla on oikeus evätä 

6. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on arvioitava kolmen 

kuukauden kuluessa täydellisen 

hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset, ja annettava kaikilta osin 

perusteltu päätös, jolla myönnetään tai 

evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan 
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toimilupa, jos on objektiivisia ja 

osoitettavissa olevia syitä uskoa, että 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan johto 

saattaa vaarantaa sen tehokkaan, järkevän 

ja vakaan hoidon ja liiketoiminnan 

jatkuvuuden sekä sen asiakkaiden etujen ja 

markkinoiden eheyden asianmukaisen 

huomioonottamisen. 

toimilupa. Kansallisella toimivaltaisella 

viranomaisella on oikeus evätä toimilupa, 

jos on objektiivisia ja osoitettavissa olevia 

syitä uskoa, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan johto saattaa vaarantaa sen 

tehokkaan, järkevän ja vakaan hoidon ja 

liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sen 

asiakkaiden etujen ja markkinoiden 

eheyden asianmukaisen 

huomioonottamisen. 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. EAMV:n on arvioitava kahden 

kuukauden kuluessa täydellisen 

hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset, ja annettava kaikilta osin 

perusteltu päätös, jolla myönnetään tai 

evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa. EAMV:lla on oikeus evätä 

toimilupa, jos on objektiivisia ja 

osoitettavissa olevia syitä uskoa, että 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan johto 

saattaa vaarantaa sen tehokkaan, järkevän 

ja vakaan hoidon ja liiketoiminnan 

jatkuvuuden sekä sen asiakkaiden etujen ja 

markkinoiden eheyden asianmukaisen 

huomioonottamisen. 

6. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on arvioitava kahden 

kuukauden kuluessa täydellisen 

hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö 

mahdollinen joukkorahoituspalvelun 

tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset, ja annettava kaikilta osin 

perusteltu päätös, jolla myönnetään tai 

evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa. Kansallisella toimivaltaisella 

viranomaisella on oikeus evätä toimilupa, 

jos on objektiivisia ja osoitettavissa olevia 

syitä uskoa, että joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan johto saattaa vaarantaa sen 

tehokkaan, järkevän ja vakaan hoidon ja 

liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sen 

asiakkaiden etujen ja markkinoiden 

eheyden asianmukaisen 

huomioonottamisen. 

Or. en 

 

Tarkistus  258 
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Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle 

toimiluvan myöntämistä tai epäämistä 

koskevasta päätöksestään. EAMV voi 

pyytää arviota toimilupaa koskevien 

vaatimusten noudattamisesta ja 

toimiluvan oikeuttavista syistä. Jos EAMV 

ei ole samaa mieltä kansallisen 

toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, 

sen on esitettävä syynsä ja selitettävä ja 

perusteltava, miksi sen kanta 

mahdollisesti poikkeaa merkittävästi 

kyseisestä päätöksestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  259 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. EAMV:n on ilmoitettava 

mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle päätöksestään viiden työpäivän 

kuluessa päätöksen tekemisestä. 

7. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava 
päätöksestään viipymättä mahdolliselle 

joukkorahoituspalvelun tarjoajalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  260 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 7 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

7. EAMV:n on ilmoitettava 

mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle päätöksestään viiden työpäivän 

kuluessa päätöksen tekemisestä. 

7. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava 

mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle päätöksestään kahden työpäivän 

kuluessa päätöksen tekemisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  261 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. EAMV:n on ilmoitettava 

mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle päätöksestään viiden työpäivän 

kuluessa päätöksen tekemisestä. 

7. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava 

mahdolliselle joukkorahoituspalvelun 

tarjoajalle päätöksestään viiden työpäivän 

kuluessa päätöksen tekemisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  262 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 10 a artikla  

 Kolmansien maiden 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

toimiluvan myöntäminen 

 1. Kolmanteen maahan sijoittautunut 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja voi 

tarjota joukkorahoituspalveluita 

unionissa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 a) komissio on hyväksynyt tämän artiklan 
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2 kohdan mukaisesti 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

sijoittautumismaata koskevan 

vastaavuuspäätöksen 

täytäntöönpanosäädöksenä; 

 b) joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on 

lupa tarjota joukkorahoituspalveluja ja 

sitä valvotaan asianomaisessa 

kolmannessa maassa; c) edellä 3 

kohdassa tarkoitetut yhteistyöjärjestelyt 

on perustettu, ja ne ovat toiminnassa; 

 ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 

ehtojen täyttyessä joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan on rekisteröitävä EAMV:een 

aikomuksensa tarjota palveluja unionissa. 

 2. Komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa todetaan, 

että kolmannen maan oikeudellisella 

kehyksellä ja valvontakäytännöllä 

varmistetaan, että 

 a) kyseisessä kolmannessa maassa 

toimiluvan saaneet 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

noudattavat tätä asetusta tai noudattavat 

kyseisen kolmannen maan kansallisen 

lainsäädännön oikeudellisesti sitovia 

vaatimuksia, jotka vastaavat 

sovellettavissa olevan unionin 

lainsäädännön vaatimuksia; 

 b) oikeudellisesti sitovien vaatimusten 

tehokkaasta valvonnasta ja 

täytäntöönpanosta huolehditaan 

jatkuvasti kyseisessä kolmannessa 

maassa. 

 Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

37 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 3. EAMV:n on vahvistettava järjestelyt, 

joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten 

kolmansien maiden toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, joiden 

oikeudellinen kehys ja valvontakäytäntö 

on tunnustettu vastaavaksi 2 kohdan 

mukaisesti. 
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 Järjestelyissä on määritettävä ainakin: a) 

EAMV:n ja kyseisten kolmansien maiden 

toimivaltaisten viranomaisten väliset 

tietojenvaihtojärjestelmät, mukaan lukien 

oikeus saada kaikki EAMV:n pyytämät 

merkitykselliset tiedot kyseisessä 

kolmannessa maassa toimiluvan 

saaneesta joukkorahoituspalvelun 

tarjoajasta; 

 b) järjestelmä, jonka avulla EAMV:lle 

ilmoitetaan viipymättä, kun kolmannen 

maan toimivaltainen viranomainen 

katsoo, että kyseisessä kolmannessa 

maassa toimiluvan saanut 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja, jota se 

valvoo, rikkoo toimilupaansa koskevia 

edellytyksiä tai muuta kansallista 

lainsäädäntöä kyseisessä kolmannessa 

maassa; 

 c) valvontatoiminnan koordinointia 

koskevat menettelyt. 

 4. EAMV laatii luonnoksia teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

3 kohdassa tarkoitettujen 

yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisältö, 

jotta varmistetaan, että toimivaltaiset 

viranomaiset ja EAMV pystyvät 

käyttämään kaikkia niille tässä 

asetuksessa säädettyjä valvontaoikeuksia. 

 EAMV:n on toimitettava kyseiset 

teknisten sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [XX kuukauden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta]. 

 Siirretään komissiolle valta täydentää tätä 

asetusta hyväksymällä ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitetut tekniset 

sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 

1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä 

menettelyä noudattaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  263 



 

AM\1162839FI.docx 71/105 PE627.793v01-00 

 FI 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 10 a artikla  

 Vakuutus 

 1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajan on 

milloin tahansa voitava perustella 

vakuutussopimus, joka kattaa rahalliset 

seuraukset, joita tarjoajalle koituu tämän 

lyötyä laimin ammattivelvoitteensa 

sellaisina kuin ne on määritetty tässä 

asetuksessa. 

 2. Komissio hyväksyy [lisätään 

päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 

tämän asetuksen voimaantulosta] 

mennessä 37 artiklan mukaisesti 

delegoidun säädöksen määrittääkseen 1 

kohdassa tarkoitettuun vakuutukseen 

liittyvät säännöt. 

Or. fr 

Perustelu 

Vähimmäispääomalle ei aseteta vaatimuksia, joten ehdotuksessa olisi asetettava tarjoajan 

organisaatiota koskeva velvoite, jonka mukaan joukkorahoituspalvelun tarjoajan on milloin 

tahansa perusteltava vakuutussopimus, joka kattaa rahalliset seuraukset, joita koituu, kun 

ammattivelvoitteet on lyöty laimin. 

 

Tarkistus  264 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien rekisteri Joukkorahoituspalvelun tarjoajien ja 

joukkorahoitustarjousten keskusrekisteri 

Or. en 



 

PE627.793v01-00 72/105 AM\1162839FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  265 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. EAMV laatii rekisterin kaikista 

joukkorahoituspalvelun tarjoajista. 

Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla 

sen verkkosivustolla, ja se on saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle. 

1. EAMV laatii rekisterin kaikista 

kansallisilta toimivaltaisilta 

viranomaisilta 10 artiklan mukaisesti 

toimiluvan saaneista 

joukkorahoituspalvelun tarjoajista ja 

erikseen kaikista EAMV:een 10 a artiklan 

mukaisesti rekisteröidyistä kolmansien 

maiden joukkorahoituspalvelun tarjoajista. 

Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla 

sen verkkosivustolla, ja se on saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  266 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. EAMV laatii rekisterin kaikista 

joukkorahoituspalvelun tarjoajista. 

Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla 

sen verkkosivustolla, ja se on saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle. 

1. EAMV laatii kaikista toimiluvan 

10 artiklan mukaisesti saaneista 
joukkorahoituspalvelun tarjoajista 

keskusrekisterin, josta saa tietoa kunkin 

joukkorahoitusalustan yksittäisistä 

hankkeista tai tarjouksista. Rekisterin on 

oltava julkisesti saatavilla sen 

verkkosivustolla, ja se on saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle. 

Or. en 
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Tarkistus  267 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) ajan tasalle saatetut tiedot kunkin 

joukkorahoitusalustan yksittäisistä 

joukkorahoitushankkeista tai 

joukkorahoitustarjouksista; 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on tarjottava palvelujaan EAMV:n 

valvonnassa. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

on tarjottava palvelujaan sen jäsenvaltion 

kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
valvonnassa, jossa tarjoajalle on 

myönnetty toimilupa. 

Or. en 

 

Tarkistus  269 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on tarjottava palvelujaan EAMV:n 

valvonnassa. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on tarjottava palvelujaan kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 
valvonnassa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  270 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi kansallinen 

toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 

joukkorahoituspalvelujen tarjoajien 

toimilupien myöntämisestä ja niitä 

koskevien valvontatehtävien hoitamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  271 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. EAMV:n on arvioitava, 

noudattavatko joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat tässä asetuksessa säädettyjä 

velvollisuuksia. 

3. Kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten on arvioitava, 

noudattavatko joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat tässä asetuksessa säädettyjä 

velvollisuuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  272 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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3. EAMV:n on arvioitava, 

noudattavatko joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat tässä asetuksessa säädettyjä 

velvollisuuksia. 

3. EAMV:n on yhteistyössä 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa arvioitava, miten 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä 

velvollisuuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  273 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

on ilmoitettava EAMV:lle viipymättä 

kaikista toimiluvan edellytyksiin liittyvistä 

olennaisista muutoksista ja toimitettava 

pyynnöstä tiedot, jotka tarvitaan sen 

arvioimiseksi, noudattavatko ne tätä 

asetusta. 

4. Joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

on ilmoitettava kansalliselle 

toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä 

kaikista toimiluvan edellytyksiin liittyvistä 

olennaisista muutoksista ja toimitettava 

pyynnöstä tiedot, jotka tarvitaan sen 

arvioimiseksi, noudattavatko ne tätä 

asetusta. 

Or. en 

 

Tarkistus  274 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. EAMV:lla on toimivalta peruuttaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa 

missä tahansa seuraavista tilanteista, joissa 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja 

1. Kansallisella toimivaltaisella 

viranomaisella on toimivalta peruuttaa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa 

missä tahansa seuraavista tilanteista, joissa 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja 

Or. en 
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Tarkistus  275 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. EAMV:n on peruutettava 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa, jos EAMV katsoo, että 2 

kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut seikat 

vaikuttavat joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan johdon hyvään maineeseen tai 

osoittavat, että 5 artiklassa tarkoitetut 

hallintojärjestelyt ja sisäisen valvonnan 

mekanismit eivät ole toimineet. 

3. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on peruutettava 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimilupa, jos se EAMV:ta kuultuaan 

päättelee, että 2 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitetut seikat vaikuttavat 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan johdon 

hyvään maineeseen tai osoittavat, että 5 

artiklassa tarkoitetut hallintojärjestelyt ja 

sisäisen valvonnan mekanismit eivät ole 

toimineet. 

Or. en 

 

Tarkistus  276 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on ilmoitettava 

viipymättä joukkorahoituspalvelun 

tarjoajan toimiluvan 

peruuttamispäätöksestä sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, johon 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja on 

sijoittautunut. 

4. Kansallisen toimivaltaisen 

viranomaisen on ilmoitettava viipymättä 

joukkorahoituspalvelun tarjoajan 

toimiluvan peruuttamispäätöksestä 

EAMV:lle. 

Or. en 

 

Tarkistus  277 

Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien tietojen, myös 19 

artiklassa tarkoitetun mainonnan, jotka 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat antavat 

asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille ja 

jotka koskevat joukkorahoituspalvelun 

tarjoajaa, joukkorahoituspalveluihin ja 

sijoituksiin liittyviä kustannuksia ja 

maksuja, joukkorahoituksen ehtoja, 

mukaan luettuna joukkorahoitushankkeen 

valintaperusteet, tai 

joukkorahoituspalvelujen luonnetta ja 

niihin liittyviä riskejä, on oltava selkeitä, 

ymmärrettäviä, täydellisiä ja 

paikkansapitäviä. 

1. Kaikkien tietojen, myös 19 

artiklassa tarkoitetun mainonnan, jotka 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat antavat 

asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille ja 

jotka koskevat joukkorahoituspalvelun 

tarjoajaa, joukkorahoituspalveluihin ja 

sijoituksiin liittyviä kustannuksia ja 

maksuja, joukkorahoituksen ehtoja, 

mukaan luettuna joukkorahoitushankkeen 

valintaperusteet, tai 

joukkorahoituspalvelujen luonnetta ja 

niihin liittyviä riskejä, on oltava 

oikeudenmukaisia, selkeitä, ja 

paikkansapitäviä eivätkä ne saa johtaa 

harhaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  278 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien tietojen, myös 19 

artiklassa tarkoitetun mainonnan, jotka 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat antavat 

asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille ja 

jotka koskevat joukkorahoituspalvelun 

tarjoajaa, joukkorahoituspalveluihin ja 

sijoituksiin liittyviä kustannuksia ja 

maksuja, joukkorahoituksen ehtoja, 

mukaan luettuna joukkorahoitushankkeen 

valintaperusteet, tai 

joukkorahoituspalvelujen luonnetta ja 

niihin liittyviä riskejä, on oltava selkeitä, 

ymmärrettäviä, täydellisiä ja 

paikkansapitäviä. 

1. Kaikkien tietojen, myös 19 

artiklassa tarkoitetun mainonnan, jotka 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat antavat 

asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille ja 

jotka koskevat joukkorahoituspalvelun 

tarjoajaa, joukkorahoituspalveluihin ja 

sijoituksiin liittyviä kustannuksia, 

rahoitusriskejä ja maksuja, 

joukkorahoituksen ehtoja, mukaan luettuna 

joukkorahoitushankkeen valintaperusteet, 

tai joukkorahoituspalvelujen luonnetta ja 

niihin liittyviä riskejä, on oltava selkeitä, 

ymmärrettäviä, täydellisiä ja 

paikkansapitäviä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  279 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on ilmoitettava puolen vuoden välein 

joukkorahoitusalustojensa 

joukkorahoitushankkeiden 

maksukyvyttömyysaste 48:n viime 

kuukauden ajalta tai, mikäli alusta on alle 

neljän vuoden ikäinen, alusta lähtien. 

Maksukyvyttömyysaste on julkistettava 

näkyvästi alustan verkkosivustolla. 

Maksukyvyttömyysasteesta ilmoitetaan 

EAMV:lle puolen vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus  280 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Komissio hyväksyy 37 artiklan 

mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa 

täsmennetään menetelmä 

joukkorahoitusalustalla tarjottujen 

hankkeiden maksukyvyttömyysasteen 

laskemiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  281 

Eva Kaili 



 

AM\1162839FI.docx 79/105 PE627.793v01-00 

 FI 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

on toimitettava mahdollisille asiakkaille 

ennen kuin ne toteuttavat 

joukkorahoitusliiketoimen. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen on oltava milloin tahansa 

mahdollisten asiakkaiden saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  282 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 Tuntemisvelvollisuutta koskevat 

vaatimukset 

 1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

huolehdittava joukkorahoitusalustan 

avulla rahoitusta hakevien 

joukkorahoitushankkeiden toteuttajien 

vähimmäistason tuntemisvelvollisuudesta. 

 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 

vähimmäistason tuntemisvelvollisuuteen 

on sisällytettävä kaikki seuraavat tekijät: 

 a) todiste siitä, että hankkeen toteuttaja on 

hyvämaineinen ja hänellä on 

asianmukainen osaaminen ja kokemus 

investointien etsimisestä 

joukkorahoitusalustalla; 

 b) todiste siitä, että hankkeen toteuttajalla 

ei ole merkintöjä rikosrekisterissä 

tuomioista tai seuraamuksista, jotka 

liittyvät kauppa-, maksukyvyttömyys-, 

rahoituspalvelu- ja rahanpesun torjuntaa 

koskevan lainsäädännön sekä petosten ja 

ammatillisen vastuun alalla voimassa 
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oleviin kansallisiin sääntöihin. 

 3. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kutakin 

joukkorahoitushanketta varten tehdyistä 

tuntemisvelvollisuutta koskevista 

tarkastuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  283 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla  

 Maksukyvyttömyysasteen ilmoittaminen 

 1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kuuden kuukauden välein 

alustoiltaan tarjottujen 

joukkorahoitushankkeiden 

maksukyvyttömyysaste 12:n viime 

kuukauden ajalta. Maksukyvyttömyysaste 

on julkistettava selvästi 

joukkorahoitusalustan verkkosivustolla. 

 2. Komissio hyväksyy 37 artiklan 

mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa 

täsmennetään menetelmä hankkeiden 

maksukyvyttömyysasteen laskemiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  284 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 14 b artikla 

 Maksukyvyttömyysasteen ilmoittaminen 

 1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava neljännesvuosittain 

joukkorahoitusalustoilleen rekisteröityjen 

joukkorahoitushankkeiden 

maksukyvyttömyysaste 36:n viime 

kuukauden ajalta tai alustan toiminnan 

käynnistymisestä lähtien, mikäli alusta on 

alle kolmen vuoden ikäinen. 

 2. Joukkorahoitusalustalle rekisteröityjen 

joukkorahoitushankkeiden 

maksukyvyttömyysaste on julkistettava 

näkyvästi joukkorahoitusalustan 

verkkosivustolla. 

 3. Komissio hyväksyy 37 artiklan 

mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa 

täsmennetään menetelmä 

joukkorahoitusalustalla tarjottujen 

hankkeiden maksukyvyttömyysasteen 

laskemiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  285 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on arvioitava, ovatko tarjotut 

joukkorahoituspalvelut tai mitkä tarjotuista 

joukkorahoituspalveluista ovat soveltuvia 

mahdollisille sijoittajille, ennen kuin ne 

antavat mahdollisille sijoittajille täyden 

pääsyn joukkorahoitustarjouksiinsa. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on arvioitava, ovatko tarjotut 

joukkorahoituspalvelut tai mitkä tarjotuista 

joukkorahoituspalveluista ovat soveltuvia 

mahdollisille sijoittajille. 

Or. en 

 



 

PE627.793v01-00 82/105 AM\1162839FI.docx 

FI 

Tarkistus  286 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on arvioitava, ovatko tarjotut 

joukkorahoituspalvelut tai mitkä tarjotuista 

joukkorahoituspalveluista ovat soveltuvia 

mahdollisille sijoittajille, ennen kuin ne 

antavat mahdollisille sijoittajille täyden 

pääsyn joukkorahoitustarjouksiinsa. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on arvioitava, ovatko tarjotut 

joukkorahoituspalvelut tai mitkä tarjotuista 

joukkorahoituspalveluista ovat soveltuvia 

mahdollisille sijoittajille, ennen kuin ne 

antavat mahdollisille sijoittajille täyden 

pääsyn joukkorahoitustarjouksiinsa ja 

ennen kuin niihin investoidaan. 

Or. fr 

Perustelu 

Jos mahdollinen sijoittaja ei tarjoa riittävästi tietoja avoimuuden ja tunnistamisen kannalta, 

sille ei pitäisi myöntää lupaa sijoittaa joukkorahoitustarjoukseen. 

 

Tarkistus  287 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Pääsy joukkorahoitustarjousta 

koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin 

rajataan mahdollisiin sijoittajiin, jotka 

ovat toimittaneet henkilötietonsa ja ovat 

tietoisia joukkorahoitukseen liittyvistä 

riskeistä ja ilmoittaneet hyväksyvänsä ne. 

Or. fr 

Perustelu 

Mahdollisen sijoittajan on hyväksyttävä joukkorahoitukseen liittyvät riskit, kuten sijoitusten ja 

saamiensa arvopapereiden menettämisen, ennen kuin hän saa tietoa joukkorahoitusalustan 

tarjouksista. 
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Tarkistus  288 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Sovellettaessa 1 kohdan mukaista 

arviointia joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien on pyydettävä mahdolliselta 

sijoittajalta tietoja siitä, mitkä ovat tämän 

perustiedot yleisesti sijoittamisesta ja 

joukkorahoitusalustan tarjoamista 

sijoitustyypeistä ja ymmärtääkö sijoittaja 

niihin liittyvät riskit, mukaan luettuna 

seuraavat tiedot: 

2. Sovellettaessa 1 kohdan mukaista 

arviointia joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien on pyydettävä mahdolliselta 

sijoittajalta tietoja siitä, mitkä ovat tämän 

kokemus, sijoitustavoitteet, taloudellinen 

tilanne ja tiedot yleisesti sijoittamisesta ja 

joukkorahoitusalustan tarjoamista 

sijoitustyypeistä, ja ymmärtääkö sijoittaja 

niihin liittyvät riskit, mukaan luettuna 

seuraavat tiedot: 

Or. fr 

Perustelu 

Mahdollisten sijoittajien avoimuus- ja tunnistettavuustestiä olisi joka tapauksessa 

tehostettava, jotta voidaan taata, että sijoittaja on perillä asiaan liittyvistä riskeistä. Testin 

olisi katettava mahdollisen sijoittajan tietojen ja kokemuksen ohella myös hänen taloudellinen 

tilanteensa ja sijoitustavoitteensa. 

 

Tarkistus  289 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) merkityksellinen osaaminen tai 

ammatillinen kokemus 

joukkorahoitussijoitusten alalla. 

b) merkityksellinen osaaminen ja 

ammatillinen kokemus 

joukkorahoitussijoitusten alalla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  290 
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Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät ehkä ole asianmukaisia 

kyseisille sijoittajille, ja on annettava niille 

riskivaroitus. Nämä tiedot tai riskivaroitus 

eivät saa estää mahdollisia sijoittajia 

tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot tai että palvelut eivät 

sovi niille, joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien on ilmoitettava kyseisille 

mahdollisille sijoittajille, että niiden 

alustoilla tarjotut palvelut eivät ehkä ole 

asianmukaisia kyseisille sijoittajille, ja on 

annettava niille riskivaroitus. Nämä tiedot 

tai riskivaroitus eivät saa estää mahdollisia 

sijoittajia tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. Varoituksessa 

on ilmoitettava selvästi riski sijoitettujen 

varojen täydellisestä menettämisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  291 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät ehkä ole asianmukaisia 

kyseisille sijoittajille, ja on annettava niille 

4. Jos joukkorahoituspalvelun 

tarjoajat katsovat 1 kohdan nojalla saatujen 

tietojen perusteella, ettei 

joukkorahoituspalvelutarjous sovellu 

mahdollisille sijoittajille, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät ehkä ole asianmukaisia 

kyseisille sijoittajille, ja on annettava niille 

riskivaroitus. Nämä tiedot tai riskivaroitus 
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riskivaroitus. Nämä tiedot tai riskivaroitus 

eivät saa estää mahdollisia sijoittajia 

tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin.  

eivät saa estää mahdollisia sijoittajia 

tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

Or. fr 

Perustelu 

Mahdollisten sijoittajien olisi läpäistävä tietoja mittaava testi ennen kuin ne voivat sijoittaa 

joukkorahoitustarkoituksiin. Saatuaan alustalta tiedon testin tuloksista sijoittaja voi sijoittaa 

hankkeeseen riippumatta siitä, onko testi ollut luonteeltaan kielteinen vai myönteinen. Lienee 

joka tapauksessa välttämätöntä, että sijoittaja on perillä kaikista tiedoista. 

 

Tarkistus  292 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät ehkä ole asianmukaisia 

kyseisille sijoittajille, ja on annettava 

niille riskivaroitus. Nämä tiedot tai 

riskivaroitus eivät saa estää mahdollisia 

sijoittajia tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät sovi kyseisille sijoittajille ja 

estettävä niitä nimenomaisesti tekemästä 

sijoituksia joukkorahoitushankkeisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  293 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 
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15 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät ehkä ole asianmukaisia 

kyseisille sijoittajille, ja on annettava 

niille riskivaroitus. Nämä tiedot tai 

riskivaroitus eivät saa estää mahdollisia 

sijoittajia tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

4. Jos mahdolliset sijoittajat eivät 

toimita 1 kohdan nojalla vaadittuja tietoja 

tai jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

katsovat 1 kohdan nojalla saatujen tietojen 

perusteella, että mahdollisilla sijoittajilla 

on puutteelliset tiedot, 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

ilmoitettava kyseisille mahdollisille 

sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut 

palvelut eivät sovi kyseisille sijoittajille ja 

estettävä niitä tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  294 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

tarjottava kaikissa tilanteissa mahdollisille 

sijoittajille ja sijoittajille mahdollisuus 

simuloida tappionsietokykynsä, joksi on 

laskettu 10 prosenttia niiden 

nettovarallisuudesta, seuraavien tietojen 

perusteella: 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

tarjottava kaikissa tilanteissa mahdollisille 

sijoittajille ja sijoittajille mahdollisuus 

simuloida tappionsietokykynsä, joksi on 

laskettu 3 prosenttia niiden 

nettovarallisuudesta, seuraavien tietojen 

perusteella: 

Or. en 

 

Tarkistus  295 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 
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15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Simuloinnin tuloksista riippumatta 
mahdollisia sijoittajia tai sijoittajia ei saa 

estää tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

Sijoittajia ja mahdollisia sijoittajia on 

estettävä tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin, jos 

simuloinnin tulokset osoittavat, että 

mahdollisella sijoittajalla ei ole riittävästi 

varoja tappioiden kattamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  296 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Simuloinnin tuloksista riippumatta 

mahdollisia sijoittajia tai sijoittajia ei saa 

estää tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin. 

Mahdollisia sijoittajia ja sijoittajia on 

estettävä tekemästä sijoituksia 

joukkorahoitushankkeisiin, jos 

simuloinnin tulokset osoittavat, että 

mahdollisella sijoittajalla ei ole riittävästi 

varoja tappioiden kattamiseen. Sijoittajia 

on joka tapauksessa estettävä tekemästä 

yli 3 000 euron sijoituksia 
joukkorahoitustarjousta kohti. 

Or. en 

 

Tarkistus  297 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Simuloinnin tuloksista riippumatta 

mahdollisia sijoittajia tai sijoittajia ei saa 

estää tekemästä sijoituksia 

Joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat 

simuloinnin tulosten perusteella estää 

mahdollisia sijoittajia ja sijoittajia 

tekemästä sijoituksia 
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joukkorahoitushankkeisiin. joukkorahoitushankkeisiin. Sijoittajien on 

kuitenkin pysyttävä täysimääräisesti 

vastuussa sijoituksen tekemisen riskistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  298 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Sijoittajat eivät saa tehdä yli 4 000 euron 

sijoituksia joukkorahoitushanketta kohti 

eivätkä vuositasolla yli 12 000 euron 

sijoitusta joukkorahoitusalustaa kohti. 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio hyväksyy 37 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään tarvittavat järjestelyt  

6. Komissio hyväksyy kuuden 

kuukauden kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta 37 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 

tarvittavat järjestelyt  

Or. fr 

 

Tarkistus  300 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on annettava mahdollisille sijoittajille 

sijoitusta koskevat avaintiedot, jotka 

hankkeen toteuttaja on laatinut jokaisesta 

joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta 

koskevat avaintiedot on laadittava 

vähintään yhdellä asianomaisen 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti 

käytetyllä kielellä. 

1. Hankkeen toteuttajan on 

laadittava avaintiedot jokaisesta 

joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta 

koskevat avaintiedot on laadittava 

vähintään yhdellä asianomaisen 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

englanniksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  301 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on annettava mahdollisille sijoittajille 

sijoitusta koskevat avaintiedot, jotka 

hankkeen toteuttaja on laatinut jokaisesta 

joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta 

koskevat avaintiedot on laadittava 

vähintään yhdellä asianomaisen 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti 

käytetyllä kielellä. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on annettava mahdollisille sijoittajille 

sijoitusta koskevat avaintiedot, jotka 

hankkeen toteuttaja on laatinut jokaisesta 

joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta 

koskevat avaintiedot on laadittava 

vähintään yhdellä asianomaisen 

jäsenvaltion virallisella kielellä ja 

englanniksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  302 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on annettava mahdollisille sijoittajille 

sijoitusta koskevat avaintiedot, jotka 

hankkeen toteuttaja on laatinut jokaisesta 

joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta 

koskevat avaintiedot on laadittava 

vähintään yhdellä asianomaisen 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti 

käytetyllä kielellä.  

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on annettava mahdollisille sijoittajille 

sijoitusta koskevat avaintiedot, jotka 

hankkeen toteuttaja on laatinut jokaisesta 

joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta 

koskevat avaintiedot on laadittava 

vähintään yhdellä asianomaisen 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

kansainvälisellä rahoitusalalla käytetyllä 

yhteisellä kielellä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  303 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i 

alakohdassa tarkoitettuja palveluja 

tarjoavien joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien on annettava mahdollisille 

sijoittajille seuraavat tiedot: 

Or. en 

 

Tarkistus  304 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta 

  

  

 
Komission teksti Tarkistus 

Kyseessä ei ole säästötuote, eikä 

joukkorahoitushankkeeseen tehtävä sijoitus 

saisi olla yli 10 prosenttia 

nettovarallisuudesta. 

Kyseessä ei ole säästötuote, ja 

suosittelemme, että 
joukkorahoitushankkeeseen tehtävä sijoitus 

ei saisi olla yli 10 prosenttia 

nettovarallisuudesta. 
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Or. en 

 

Tarkistus  305 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta 

  

  

 
Komission teksti Tarkistus 

Kyseessä ei ole säästötuote, eikä 

joukkorahoitushankkeeseen tehtävä sijoitus 

saisi olla yli 10 prosenttia 

nettovarallisuudesta. 

Kyseessä ei ole säästötuote, eikä 

joukkorahoitushankkeeseen tehtävä sijoitus 

saisi olla yli 3 prosenttia 

nettovarallisuudesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  306 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta 

. 

. 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sijoitusvälineitä ei ehkä ole mahdollista 

myydä silloin kun haluaa. 

Sijoitusvälineitä ei ehkä ole mahdollista 

myydä silloin kun haluaa. Jos myynti on 

mahdollista, saattaa aiheutua tappioita. 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 4 a. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 

säädettyä vaatimusta ei sovelleta 

rahoituspalvelun tarjoajiin, jotka 

tarjoavat tämän asetuksen 3 artiklan 1 

kohdan a alakohdan ii alakohdassa 

tarkoitettuja palveluja. Tällaisten 

tarjoajien on sen sijaan laadittava 

alustasta sijoitusta koskevat avaintiedot, 

joiden on sisällettävä yksityiskohtaisia 

tietoja alustasta, sen järjestelmistä ja 

valvontamenettelyistä riskienhallintaa ja 

joukkorahoitustarjouksen 

rahoitusmallinnusta varten sekä sen 

aiemman toiminnan tuloksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Yksinkertaisuuden ja 

vertailtavuuden varmistamiseksi yritykset, 

joiden saatavilla on rahoituslausuntoja, 

olisi velvoitettava antamaan 

kannattavuutta, tehokkuutta ja 

likviditeettiä koskevia tunnuslukuja, jotka 

on laskettu markkinoilla tunnustettujen 

menetelmien avulla. Alustojen olisi 

ilmoitettava sijoittajille ja mahdollisille 

sijoittajille näistä tunnusluvuista 

muodossa, joka mahdollistaa yritysten 

helpon vertailun. Alustojen on 

ilmoitettava verkossa, että ne ovat 

todentaneet tunnuslukulaskelmat. 

Tunnusluvut on tarkastettava 

puolivuosittain, ja alustojen on 

varmistettava, että ne laativat 

ajanjaksokaavioita, jotka kuvaavat 

yrityksen rahoitusdynamiikkaa. Alusta voi 

tarjota ohjeellisen ja markkinoita 

sitomattoman arvion rahoitusta pyytäneen 
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tai saaneen yrityksen arvon 

määrittämisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Joukkorahoituspalvelun tarjoajalla 

on oltava käytössä asianmukaiset 

menettelyt sijoitusta koskevien 

avaintietojen täydellisyyden ja selkeyden 

tarkastamiseksi ja sen on sovellettava näitä 

menettelyjä. 

5. Joukkorahoituspalvelun tarjoajilla 

on oltava käytössään asianmukaiset 

menettelyt sijoitusta koskevien 

avaintietojen täydellisyyden, 

paikkansapitävyyden ja selkeyden 

tarkastamiseksi ja sen on sovellettava näitä 

menettelyjä. 

Or. en 

 

Tarkistus  310 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Joukkorahoituspalvelun tarjoajalla 

on oltava käytössä asianmukaiset 

menettelyt sijoitusta koskevien 

avaintietojen täydellisyyden ja selkeyden 

tarkastamiseksi ja sen on sovellettava näitä 

menettelyjä. 

5. Joukkorahoituspalvelun tarjoajalla 

on oltava käytössä asianmukaiset 

menettelyt sijoitusta koskevien 

avaintietojen paikkansapitävyyden, 

täydellisyyden ja selkeyden tarkastamiseksi 

ja sen on sovellettava näitä menettelyjä. 

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Caroline Nagtegaal 
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Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jos joukkorahoituspalvelun tarjoaja 

havaitsee sijoitusta koskevissa 

avaintiedoissa olennaisen puutteen, 

asiavirheen tai epätarkkuuden, hankkeen 

toteuttajan on täydennettävä tai muutettava 

näitä tietoja. Jos tietojen täydentäminen tai 

muuttaminen ei ole mahdollista, 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja ei saa 

tehdä joukkorahoitustarjousta tai sen on 

peruutettava tarjous siihen asti, että 

sijoitusta koskevat avaintiedot täyttävät 

tämän artiklan vaatimukset. 

6. Jos joukkorahoituspalvelun tarjoaja 

havaitsee sijoitusta koskevissa 

avaintiedoissa olennaisen puutteen, 

asiavirheen tai epätarkkuuden, hankkeen 

toteuttajan on täydennettävä tai muutettava 

näitä tietoja. Jos tietojen täydentämistä tai 

muuttamista ei tehdä, 

joukkorahoituspalvelun tarjoaja ei saa 

tehdä joukkorahoitustarjousta tai sen on 

peruutettava tarjous siihen asti, että 

sijoitusta koskevat avaintiedot täyttävät 

tämän artiklan vaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  312 

Ashley Fox 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 9 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 EAMV voi standardeja laatiessaan tehdä 

eron 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

i alakohdassa tarkoitettujen palvelujen ja 

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

ii alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 

välillä. 

 EAMV toimittaa nämä teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [XXX]. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 

säädettyä menettelyä noudattaen. 

Or. en 
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Tarkistus  313 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien, 

jotka antavat sijoittajilleen mahdollisuuden 

olla suorassa yhteydessä toisiinsa alun 

perin niiden alustalla joukkorahoitettujen 

lainasopimusten tai siirtokelpoisten 

arvopapereiden ostamiseksi ja myymiseksi, 

on ilmoitettava asiakkailleen, että ne eivät 

pidä yllä kaupankäyntijärjestelmää ja että 

niiden alustoilla tapahtuva osto- ja 

myyntitoiminta on asiakkaan omassa 

harkintavallassa ja omalla vastuulla. 

1. Sijoituspohjaisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka 

antavat sijoittajilleen mahdollisuuden olla 

suorassa yhteydessä toisiinsa alun perin 

niiden alustalla joukkorahoitettujen 

siirtokelpoisten arvopapereiden tai 

rahakkeiden ostamiseksi ja myymiseksi, 

on ilmoitettava asiakkailleen, että ne eivät 

pidä yllä kaupankäyntijärjestelmää ja että 

niiden alustoilla tapahtuva osto- ja 

myyntitoiminta on asiakkaan omassa 

harkintavallassa ja omalla vastuulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  314 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Lainapohjaisen 

joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat 

auttaa sijoittajiaan myymään ja ostamaan 

lainasopimuksia sitovien ja ehdottomien 

sääntöjen mukaisesti, edellyttäen että ne 

ovat syrjimättömiä ja niistä ilmoitetaan 

avoimesti. Komissio voi hyväksyä tämän 

asetuksen 37 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä täsmentääkseen 

vaatimuksia. 

Or. en 
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Tarkistus  315 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat, 

jotka ehdottavat viitehintaa 1 kohdassa 

tarkoitettua ostoa ja myyntiä varten, on 

ilmoitettava asiakkailleen, että ehdotettu 

viitehinta ei ole sitova, ja esitettävä 

perusteet ehdotetulle viitehinnalle. 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat, 

jotka tarjoavat viitehintaa 1 kohdassa 

tarkoitettua ostoa ja myyntiä varten, on 

ilmoitettava asiakkailleen, onko viitehinta 

sitova vai ei, ja perusteltava viitehinnan 

pohjana käytetyt laskelmat. 

 

Or. fr 

Perustelu 

Joukkorahoituspalvelujen tarjoajien on voitava määrittää hinta (arvopapereista tai lainoista 

voidaan neuvotella ainoastaan viitehintojen perusteella). 

 

Tarkistus  316 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla  

 Hankkeiden toteuttajien julkinen rekisteri 

 Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on 

luotava alustalleen rekisteröityjen 

hankkeiden toteuttajien rekisteri. 

Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla 

verkkosivustolla ja sitä on päivitettävä 

jatkuvasti. Rekisterissä on 

tietosuojasääntöjen mukaisesti 

ilmoitettava hankkeen toteuttajan nimi, 

syntymäkuukausi ja -vuosi, asuinvaltio ja 

kansallisuus sekä hanketta kohti kerätyn 
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rahoituksen lopullinen määrä. 

Or. en 

 

Tarkistus  317 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on varmistettava, että kaikki sijoittajille 

suunnattu mainonta on selvästi 

tunnistettavissa sellaiseksi. 

1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on varmistettava, että kaikki niiden 

sijoittajille suuntaama mainonta on 

selvästi tunnistettavissa sellaiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  318 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Mihinkään mainontaan ei saa 

sisältyä yksittäisten suunniteltujen tai 

käynnissä olevien 

joukkorahoitushankkeiden tai -tarjousten 

markkinointia. Mainonnassa voidaan 

vain ilmoittaa, mistä ja millä kielillä 

asiakkaat voivat saada tietoja yksittäisistä 

hankkeista tai tarjouksista. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Kun mainonta on avointa eikä harhaanjohtavaa, tämä rajoittaisi tarpeettomasti 

markkinointistrategioiden kehittämistä ja sijoittajien houkuttelemista. 

 



 

PE627.793v01-00 98/105 AM\1162839FI.docx 

FI 

Tarkistus  319 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Mihinkään mainontaan ei saa 

sisältyä yksittäisten suunniteltujen tai 

käynnissä olevien 

joukkorahoitushankkeiden tai -tarjousten 

markkinointia. Mainonnassa voidaan 

vain ilmoittaa, mistä ja millä kielillä 

asiakkaat voivat saada tietoja yksittäisistä 

hankkeista tai tarjouksista. 

2. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat 

voivat kohdentaa mainonnan 

joukkorahoitusalustan sijoittajille. 

Mainonnalla on reagoitava 

puolueettomasti määriteltyihin 

perusteisiin eikä sitä pidä kohdentaa 

suhteettomasti suunniteltuihin tai 

käynnissä oleviin 

joukkorahoitushankkeisiin tai -

tarjouksiin. 

Or. fr 

Perustelu 

Hankkeiden edistäminen on toteutettava ketään syrjimättä. Mainonta on kuitenkin 

hyväksyttävä, kun se toteutetaan objektiivisin perustein. 

 

Tarkistus  320 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Mihinkään mainontaan ei saa 

sisältyä yksittäisten suunniteltujen tai 

käynnissä olevien 

joukkorahoitushankkeiden tai -tarjousten 

markkinointia. Mainonnassa voidaan 

vain ilmoittaa, mistä ja millä kielillä 

asiakkaat voivat saada tietoja yksittäisistä 

hankkeista tai tarjouksista. 

2. Mitään joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien mainontaa ei saa kohdistaa 

suhteettomalla tavalla yksittäisiin 

suunniteltuihin tai käynnissä oleviin 

joukkorahoitushankkeisiin tai -

tarjouksiin. 

Or. en 
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Tarkistus  321 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on käytettävä mainonnassaan yhtä tai 

useampaa sen jäsenvaltion virallista kieltä, 

jossa joukkorahoituspalvelun tarjoaja 

toimii, tai kansainvälisellä finanssialalla 

yleisesti käytössä olevaa kieltä. 

3. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien 

on käytettävä mainonnassaan yhtä tai 

useampaa sen jäsenvaltion virallista kieltä, 

jossa joukkorahoituspalvelun tarjoaja 

toimii, ja englanniksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  322 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Kansalliset toimivaltaiset 

viranomaiset eivät saa vaatia, että 

mainonnasta on ilmoitettava ennalta tai että 

sille on hankittava hyväksyntä ennalta. 

4. Kansalliset toimivaltaiset 

viranomaiset ja EAMV eivät saa vaatia, 

että mainonnasta on ilmoitettava ennalta tai 

että sille on hankittava hyväksyntä ennalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  323 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. EAMV voi antaa kansallisille 

toimivaltaisille viranomaisille suunnattuja 

ohjeita tai suosituksia, joissa täsmennetään 

mainontaa ja joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien harjoittaman mainonnan 

6. EAMV:n on annettava kansallisille 

toimivaltaisille viranomaisille suunnattuja 

ohjeita tai suosituksia, joissa täsmennetään 

mainontaa ja joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien harjoittaman mainonnan 
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tarkistamista koskevat hyvät toimintatavat. tarkistamista koskevat hyvät toimintatavat. 

Or. en 

 

Tarkistus  324 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Direktiivin 2014/65/EU 76 artiklassa 

tarkoitettua salassapitovelvollisuutta 

sovelletaan EAMV:een ja kaikkiin, jotka 

työskentelevät tai ovat työskennelleet 

EAMV:n tai sellaisten henkilöiden 

palveluksessa, joille EAMV on siirtänyt 

tehtäviään, mukaan luettuina sellaiset 

tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa 

EAMV on tehnyt sopimuksen. 

Direktiivin 2014/65/EU 76 artiklassa 

tarkoitettua salassapitovelvollisuutta 

sovelletaan kansallisiin toimivaltaisiin 

viranomaisiin, EAMV:een, kansallisiin 

toimivaltaisiin viranomaisiin ja kaikkiin, 

jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet 

EAMV:n tai kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten ja sellaisten henkilöiden 

palveluksessa, joille EAMV on siirtänyt 

tehtäviä, mukaan luettuina sellaiset 

tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa 

EAMV on tehnyt sopimuksen. 

Or. en 

 

Tarkistus  325 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kertomuksessa on arvioitava 

seuraavia: 

2. Kertomus on julkaistava ja siinä 

on arvioitava seuraavia: 

Or. en 

 

Tarkistus  326 

Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) markkinoiden toiminta unionissa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien kannalta, 

mukaan luettuna markkinoiden kehitys ja 

suuntaukset, ottaen huomioon EAMV:n 

toteuttamasta valvonnasta saadut 

kokemukset, EAMV:lta toimiluvan 

saaneiden joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien lukumäärä ja niiden 

markkinaosuus ja erityisesti sen tarkastelu, 

onko asetuksessa vahvistettuja määritelmiä 

syytä muuttaa ja onko asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

laajuus edelleen asianmukainen; 

a) markkinoiden toiminta unionissa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien kannalta, 

mukaan luettuna markkinoiden kehitys ja 

suuntaukset, ottaen huomioon kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

valvontakokemukset ja -käytännöt, ja 

erityisesti sen tarkastelu, onko asetuksessa 

vahvistettuja määritelmiä syytä muuttaa ja 

onko asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen laajuus edelleen asianmukainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  327 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) markkinoiden toiminta unionissa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien kannalta, 

mukaan luettuna markkinoiden kehitys ja 

suuntaukset, ottaen huomioon EAMV:n 

toteuttamasta valvonnasta saadut 

kokemukset, EAMV:lta toimiluvan 

saaneiden joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien lukumäärä ja niiden 

markkinaosuus ja erityisesti sen tarkastelu, 

onko asetuksessa vahvistettuja määritelmiä 

syytä muuttaa ja onko asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

laajuus edelleen asianmukainen; 

a) markkinoiden toiminta unionissa 

joukkorahoituspalvelun tarjoajien kannalta, 

mukaan luettuna markkinoiden kehitys ja 

suuntaukset, ottaen huomioon EAMV:n 

toteuttamasta valvonnasta saadut 

kokemukset, EAMV:lta toimiluvan 

saaneiden joukkorahoituspalvelun 

tarjoajien lukumäärä ja niiden 

markkinaosuus ja erityisesti sen tarkastelu, 

onko asetuksessa vahvistettuja määritelmiä 

ja kynnysarvoja syytä muuttaa ja onko 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen laajuus edelleen asianmukainen; 

Or. en 
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Tarkistus  328 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) mahdollisuus kannustaa 

myönteisiä sosiaalisia ja ympäristöä 

koskevia tuloksia tuottavien kestävien 

hankkeiden ja pienyritysten 

rahoittamiseen innovoinnin, tutkimuksen 

ja kehittämisen alalla, mukaan lukien 

erityisohjelmien perustaminen, jotta näille 

hankkeille voitaisiin myöntää EIP:n 

rahoitusta ja muita EU:n varoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) kahden rinnakkaisen järjestelmän 

soveltamisesta jäsenvaltioissa aiheutuvat 

kilpailun vääristymisen ja 

mielivaltaisuuden riskit; 

Or. fr 

Perustelu 

Kahdenkymmenenkahdeksan järjestelmän soveltaminen aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille, 

joilla on jo kansallinen järjestelmä, koska kahden rinnakkaisen järjestelmän soveltaminen 

saattaa johtaa mielivaltaisuuteen. 

 

Tarkistus  330 

Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) teknologisten innovaatioiden 

toteutus joukkorahoitussektorilla, mukaan 

luettuna uusien innovatiivisten 

liiketoimintamallien ja teknologian 

soveltaminen; 

c) teknologisten innovaatioiden 

toteutus joukkorahoitussektorilla, mukaan 

luettuna uusien innovatiivisten 

liiketoimintamallien ja 

lohkoketjuteknologian soveltaminen, jotta 

voidaan lisätä joukkorahoitusalustoilla 

välitettyjä joukkorahoitushankkeita ja -

tarjouksia koskevien tietojen avoimuutta, 

turvallisuutta ja jäljitettävyyttä , estää 

tehokkaammin petoksia ja talousrikoksia 

ja minimoida rahanpesun tai terrorismin 

rahoittamisen riskit; 

Or. en 

 

Tarkistus  331 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) teknologisten innovaatioiden 

toteutus joukkorahoitussektorilla, mukaan 

luettuna uusien innovatiivisten 

liiketoimintamallien ja teknologian 

soveltaminen; 

c) teknologisten innovaatioiden 

toteutus joukkorahoitussektorilla, mukaan 

luettuna muiden kuin pankkiin 

perustuvien rahoitusmenetelmien (myös 

esilouhittujen virtuaalikolikoiden), 
innovatiivisten liiketoimintamallien ja 

teknologian soveltaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  332 

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 g a) EAMV:n ja kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö ja 

EAMV:n soveltuvuus tämän asetuksen 

valvontaelimeksi; 

Or. en 

Tarkistus  333 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 a artikla (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2017/1129 

1 artikla – 4 kohta – k a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 38 a artikla  

 Asetuksen (EU) 2017/1129 muuttaminen 

 Lisätään asetuksen (EU) 2017/1129 1 

artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti: 

 ”k c) joukkorahoituspalvelutarjoukset, 

joita Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(EU) asetuksen .../... 3 artiklan 1kohdan 

c alakohdassa tarkoitettu eurooppalaisen 

rahoituspalvelun tarjoaja tarjoaa, 

edellyttäen että hän ei ylitä asetuksen 

(EU) .../... 2 artiklan 2 kohdan 

d alakohdassa vahvistettua kynnysarvoa. 

”. 

Or. fr 

Perustelu 

Tarkistuksella muutetaan esitettä koskevaa sääntelyä, jotta kynnysarvo voidaan laskea 

kahdeksaan miljoonaan euroon, ja varmistaa siten, että esitettä koskevassa sääntelyssä 

sallitut kansalliset kynnysarvot eivät voi haitata joukkorahoituksen sääntelyä. 

 

Tarkistus  334 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite II – A osa – c kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(c) Linkki hankkeen toteuttajan 

tuoreimpaan tilinpäätökseen, jos 

saatavilla 

(c) Hankkeen toteuttajan keskeiset 

rahoituksen tunnusluvut kolmen viime 

vuoden ajalta. 

Or. fr 

Perustelu 

Useissa jäsenvaltioissa pk-yrityksiä ei velvoiteta tiliensä julkaisemiseen. Asiakirjaa ei siis 

pidetä julkisena tietona. 

 


