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Grozījums Nr. 137
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA
par Eiropas kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS)
uzņēmumiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA
par Eiropas platformu finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 138
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kolektīvā finansēšana ir arvien 
vairāk izplatīts alternatīva finansējuma 
veids maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) uzņēmumu izaugsmes agrīnā 
posmā, kas parasti paļaujas uz nelieliem 
ieguldījumiem. Kolektīvā finansēšana ir 
jauna veida starpniecība, kad kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs 
sadarbojas ar klientiem, izmantojot digitālu 
platformu, pats neuzņemoties risku, lai 
atrastu potenciālos ieguldītājus tiem 
uzņēmumiem, kas meklē finansējumu, 
neatkarīgi no tā, vai finansējums noved pie 
aizdevuma līguma, pašu kapitāla daļas vai 
citas pārvedamā vērtspapīrā balstītas daļas. 
Tāpēc ir lietderīgi šīs regulas darbības 
jomā ietvert aizdevumos balstītu kolektīvo 
finansēšanu un ieguldījumos balstītu 
kolektīvo finansēšanu, jo tās ir līdzīgas 
uzņēmumu finansēšanas alternatīvas.

(1) Vienādranga aizdevumi un 
ieguldījumi, kas tiek nodrošināti ar 
tiešsaistes platformu starpniecību, ir 
arvien vairāk izplatīti alternatīva 
finansējuma veidi maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) uzņēmumu 
izaugsmes agrīnā posmā, kas parasti 
paļaujas uz nelieliem ieguldījumiem. 
Tādējādi tiešsaistes platformas, ko 
izmanto aizdevumos un pašu kapitālā 
balstīta kolektīva finansējuma 
nodrošināšanai, ir jaunu veidu
starpniecība, kad kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar 
klientiem, izmantojot digitālu platformu, 
pats neuzņemoties risku, lai atrastu 
potenciālos ieguldītājus tiem uzņēmumiem, 
kas meklē finansējumu, neatkarīgi no tā, 
vai finansējums noved pie aizdevuma 
līguma, pašu kapitāla daļas vai citas 
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pārvedamā vērtspapīrā balstītas daļas. 
Tāpēc šīs regulas darbības joma ietver
aizdevumos balstītu kolektīvo finansēšanu 
un pašu kapitālā balstītu kolektīvo 
finansēšanu uzņēmumiem. Taču tā 
neietver kolektīvās finansēšanas 
kampaņas, kas ir balstītas tikai uz 
ziedojumiem un nefinansiālu ienesīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kolektīvā finansēšana ir arvien 
vairāk izplatīts alternatīva finansējuma 
veids maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) uzņēmumu izaugsmes agrīnā 
posmā, kas parasti paļaujas uz nelieliem 
ieguldījumiem. Kolektīvā finansēšana ir 
jauna veida starpniecība, kad kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs 
sadarbojas ar klientiem, izmantojot digitālu 
platformu, pats neuzņemoties risku, lai 
atrastu potenciālos ieguldītājus tiem 
uzņēmumiem, kas meklē finansējumu, 
neatkarīgi no tā, vai finansējums noved pie 
aizdevuma līguma, pašu kapitāla daļas vai 
citas pārvedamā vērtspapīrā balstītas daļas. 
Tāpēc ir lietderīgi šīs regulas darbības 
jomā ietvert aizdevumos balstītu kolektīvo 
finansēšanu un ieguldījumos balstītu 
kolektīvo finansēšanu, jo tās ir līdzīgas 
uzņēmumu finansēšanas alternatīvas.

(1) Kolektīvā finansēšana ir alternatīva 
uzņēmējdarbības finansējuma veids 
jaunuzņēmumiem, kā arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) uzņēmumu 
izaugsmes agrīnā posmā. Kolektīvā 
finansēšana ir aizvien nozīmīgāka veida 
starpniecība, kā arī jauna aktīvu klase, 
kur kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs sadarbojas ar klientiem, 
izmantojot digitālu platformu, pats 
neuzņemoties risku, lai atrastu potenciālos 
ieguldītājus tiem uzņēmumiem, kas meklē 
finansējumu, neatkarīgi no tā, vai 
finansējums noved pie aizdevuma līguma, 
pašu kapitāla daļas vai citas pārvedamā 
vērtspapīrā balstītas daļas. Tāpēc ir 
lietderīgi šīs regulas darbības jomā ietvert 
aizdevumos balstītu kolektīvo finansēšanu 
un ieguldījumos balstītu kolektīvo 
finansēšanu, jo tās ir līdzīgas uzņēmumu 
finansēšanas alternatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Eva Kaili
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Finansējuma iegūšana ir sarežģīta 
maziem un topošiem uzņēmumiem, it īpaši, 
kad tie no dibināšanas posma pāriet 
paplašināšanās posmā. Kolektīvā 
finansēšana var palīdzēt nodrošināt 
finansējuma pieejamību šādiem 
uzņēmumiem un tādējādi pabeigt kapitāla 
tirgu savienības (KTS) izveidi. 
Finansējuma pieejamības trūkums šādiem 
uzņēmumiem rada problēmu pat tajās 
dalībvalstīs, kurās banku finansējuma 
pieejamība finanšu krīzes laikā saglabājās 
stabila. Kolektīvā finansēšana ir kļuvusi 
par ierastu praksi projekta vai pasākuma 
finansēšanai, ko parasti veic liels skaits 
cilvēku vai organizāciju, izmantojot 
tiešsaistes platformas, kurās iedzīvotāji, 
organizācijas un uzņēmumi, tostarp 
jaunuzņēmumi, piesaista relatīvi nelielas 
naudas summas.

(2) Finansējuma iegūšana ir sarežģīta 
maziem un topošiem uzņēmumiem, it īpaši, 
kad tie no dibināšanas posma pāriet 
paplašināšanās posmā, jo īpaši inovatīvās 
tehnoloģiju nozarēs. Kolektīvā 
finansēšana var palīdzēt nodrošināt 
finansējuma pieejamību šādiem 
uzņēmumiem un tādējādi pabeigt kapitāla 
tirgu savienības (KTS) izveidi. 
Uzņēmējdarbības finansējuma pieejamības 
trūkums šādiem uzņēmumiem rada 
problēmu tajās dalībvalstīs, kurās privātā 
kapitāla un riska kapitāla nozare ir vāja.
Tāpat tas rada problēmu arī gadījumos, 
kad tradicionālās finanšu starpniecības 
iestādes, piemēram, bankas, darbojas 
efektīvi. Kolektīvā finansēšana ir kļuvusi 
par ierastu praksi projekta vai pasākuma 
finansēšanai, ko parasti veic liels skaits 
cilvēku vai organizāciju, izmantojot 
tiešsaistes platformas, kurās iedzīvotāji, 
organizācijas un uzņēmumi, tostarp 
jaunuzņēmumi, piesaista relatīvi nelielas 
naudas summas.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Finansējuma iegūšana ir sarežģīta 
maziem un topošiem uzņēmumiem, it īpaši, 
kad tie no dibināšanas posma pāriet 
paplašināšanās posmā. Kolektīvā 
finansēšana var palīdzēt nodrošināt 
finansējuma pieejamību šādiem 

(2) Finansējuma iegūšana ir sarežģīta 
maziem un topošiem uzņēmumiem, it īpaši, 
kad tie no dibināšanas posma pāriet 
paplašināšanās posmā. Kolektīvā 
finansēšana var palīdzēt nodrošināt 
finansējuma pieejamību šādiem 
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uzņēmumiem un tādējādi pabeigt kapitāla 
tirgu savienības (KTS) izveidi. 
Finansējuma pieejamības trūkums šādiem 
uzņēmumiem rada problēmu pat tajās 
dalībvalstīs, kurās banku finansējuma 
pieejamība finanšu krīzes laikā saglabājās 
stabila. Kolektīvā finansēšana ir kļuvusi 
par ierastu praksi projekta vai pasākuma 
finansēšanai, ko parasti veic liels skaits 
cilvēku vai organizāciju, izmantojot 
tiešsaistes platformas, kurās iedzīvotāji, 
organizācijas un uzņēmumi, tostarp 
jaunuzņēmumi, piesaista relatīvi nelielas 
naudas summas.

uzņēmumiem un tādējādi pabeigt kapitāla 
tirgu savienības (KTS) izveidi. 
Finansējuma pieejamības trūkums šādiem 
uzņēmumiem rada problēmu pat tajās 
dalībvalstīs, kurās banku finansējuma 
pieejamība finanšu krīzes laikā saglabājās 
stabila. Kolektīvā finansēšana ir kļuvusi 
par ierastu praksi projekta vai pasākuma 
finansēšanai, ko parasti veic liels skaits 
cilvēku vai organizāciju, izmantojot 
tiešsaistes platformas, kurās iedzīvotāji, 
organizācijas un uzņēmumi, tostarp 
jaunuzņēmumi, piesaista relatīvi nelielas 
naudas summas. Komisija saistībā ar KTS 
un alternatīvā finansējuma attīstību 
varētu novērtēt nepieciešamību iesniegt 
priekšlikumu par īpašu Eiropas tiesisko 
regulējumu attiecībā uz sākotnējiem 
marķieru piedāvājumiem, ņemot vērā šīs 
prakses attīstību gan dalībvalstīs, gan arī 
starptautiskā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšana parasti balstās uz 
trīs veidu dalībniekiem: projekta 
īpašnieku, kas ierosina finansējamo 
projektu, ieguldītājiem, kuri finansē 
ierosināto projektu, parasti ar ierobežotiem 
ieguldījumiem, un starpniekorganizāciju 
pakalpojumu sniedzēja veidā, kas saved 
kopā projekta īpašniekus un ieguldītājus, 
izmantojot tiešsaistes platformu.

(3) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšana parasti balstās uz 
trīs veidu dalībniekiem: uzņēmēju, kas 
ierosina finansējamo projektu, 
ieguldītājiem, kuri finansē ierosināto 
projektu, un starpniekorganizāciju 
pakalpojumu sniedzēja veidā, kas saved 
kopā uzņēmējus un ieguldītājus vai 
aizdevējus, izmantojot tiešsaistes 
platformu.

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšana parasti balstās uz 
trīs veidu dalībniekiem: projekta īpašnieku, 
kas ierosina finansējamo projektu, 
ieguldītājiem, kuri finansē ierosināto 
projektu, parasti ar ierobežotiem 
ieguldījumiem, un starpniekorganizāciju 
pakalpojumu sniedzēja veidā, kas saved 
kopā projekta īpašniekus un ieguldītājus, 
izmantojot tiešsaistes platformu.

(3) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšana parasti balstās uz 
trīs veidu dalībniekiem: projekta īpašnieku, 
kas ierosina finansējamo projektu, 
ieguldītājiem, kuri finansē ierosināto 
projektu, parasti ar ierobežotiem 
ieguldījumiem vai aizdevumiem, un 
starpniekorganizāciju pakalpojumu 
sniedzēja veidā, kas saved kopā projekta 
īpašniekus un ieguldītājus, izmantojot 
tiešsaistes platformu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Papildus finansējuma alternatīva 
avota, tostarp riska kapitāla, 
nodrošināšanai kolektīvā finansēšana 
uzņēmumiem var piedāvāt citus 
ieguvumus. Tā var sniegt koncepcijas un 
idejas apstiprinājumu projekta īpašniekam, 
nodrošināt piekļuvi lielam skaitam cilvēku, 
kas uzņēmējam sniedz ieskatus un 
informāciju, un var būt tirgvedības 
instruments, ja kolektīvās finansēšanas 
kampaņa ir veiksmīga.

(4) Papildus finansējuma alternatīva 
avota, tostarp riska kapitāla, 
nodrošināšanai kolektīvā finansēšana 
uzņēmumiem var piedāvāt citus 
ieguvumus. Tā var sniegt koncepcijas un 
idejas apstiprinājumu uzņēmumam vai 
projektam, nodrošināt piekļuvi lielam 
skaitam cilvēku, kas uzņēmējam sniedz 
ieskatus un informāciju, un var būt 
tirgvedības instruments, ja kolektīvās 
finansēšanas kampaņa ir veiksmīga.

Or. en

Grozījums Nr. 145
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Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Vairākas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas iekšzemes pasūtītus režīmus 
kolektīvai finansēšanai. Minētie režīmi ir 
pielāgoti vietējo tirgu un ieguldītāju 
īpatnībām un vajadzībām. Rezultātā spēkā 
esošie valstu noteikumi atšķiras attiecībā 
uz kolektīvās finansēšanas platformu 
darbības nosacījumiem, atļauto darbību 
jomu un licencēšanas prasībām.

(5) Vairākas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas iekšzemes pasūtītus režīmus 
kolektīvai finansēšanai. Minētie režīmi ir 
pielāgoti vietējo tirgu un ieguldītāju 
īpatnībām un vajadzībām. Rezultātā spēkā 
esošie valstu noteikumi atšķiras attiecībā 
uz kolektīvās finansēšanas platformu 
darbības nosacījumiem, atļauto darbību 
jomu un licencēšanas prasībām. Tāpēc ir 
vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un ekonomisko efektivitāti 
kapitāla tirgu savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Atšķirības starp spēkā esošajiem 
valstu noteikumiem ir tādas, ka kavē 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanu un tādējādi tieši 
ietekmē šādu pakalpojumu iekšējā tirgus 
darbību. Jo īpaši tas, ka tiesiskais 
regulējums ir sadrumstalots pa valstu 
robežām, rada juridiskās atbilstības 
ievērojamas izmaksas privātiem 
ieguldītājiem, kuri bieži saskaras ar 
grūtībām, kas ir nesamērīgas ar to 
ieguldījuma apmēru, lai noskaidrotu 
noteikumus, kuri ir piemērojami pārrobežu 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem. 
Tāpēc šādi ieguldītāji bieži atturas no 
pārrobežu ieguldījumiem ar kolektīvās 

(6) Atšķirības starp spēkā esošajiem 
valstu noteikumiem ir tādas, ka kavē 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanu un tādējādi tieši 
ietekmē šādu pakalpojumu iekšējā tirgus 
darbību. Jo īpaši tas, ka tiesiskais 
regulējums ir sadrumstalots pa valstu 
robežām, rada juridiskās atbilstības 
ievērojamas izmaksas privātiem 
ieguldītājiem, kuri bieži saskaras ar 
grūtībām, kas ir nesamērīgas ar to 
ieguldījuma apmēru, lai noskaidrotu 
noteikumus, kuri ir piemērojami pārrobežu 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem. 
Tāpēc šādi ieguldītāji bieži atturas no 
pārrobežu ieguldījumiem ar kolektīvās 
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finansēšanas platformu starpniecību. Šo 
pašu iemeslu dēļ kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, kas vada šādas 
platformas, atturas no savu pakalpojumu 
piedāvāšanas citā dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kurā tie veic uzņēmējdarbību. 
Rezultātā kolektīvās finansēšanas darbības 
līdz šim lielākoties ir palikušas valsts 
mērogā, kaitējot Savienības mēroga 
kolektīvās finansēšanas tirgum, tādējādi 
liedzot uzņēmumiem piekļuvi kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumiem.

finansēšanas platformu starpniecību. Šo 
pašu iemeslu dēļ kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, kas vada šādas 
platformas, atturas no savu pakalpojumu 
piedāvāšanas citā dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kurā tie veic uzņēmējdarbību. 
Rezultātā kolektīvās finansēšanas darbības 
līdz šim lielākoties ir palikušas valsts 
mērogā, kaitējot Savienības mēroga 
kolektīvās finansēšanas tirgum, tādējādi 
liedzot uzņēmumiem piekļuvi kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumiem, jo īpaši 
gadījumos, kad uzņēmums atrodas 
dalībvalstī, kurā kolektīvais finansējums 
nav pieejams tās salīdzinoši mazā 
iedzīvotāju skaita dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tāpēc, lai veicinātu pārrobežu 
kolektīvās finansēšanas darbības un 
sekmētu brīvības izmantošanu sniegt un 
saņemt šādus pakalpojumus iekšējā tirgū 
kolektīvās finansēšanas sniedzējiem, ir 
jānovērš esošie šķēršļi, kas kavē kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību. Vienota noteikumu 
kopuma paredzēšana par kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
piešķirot kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem iespēju 
pieteikties vienotai Savienības mēroga 
atļaujai to darbības veikšanai saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem, ir piemērots 
pirmais solis, lai veicinātu pārrobežu 
kolektīvās finansēšanas darbības un 
tādējādi uzlabotu vienotā tirgus darbību.

(7) Tāpēc, lai veicinātu pārrobežu 
kolektīvās finansēšanas darbības un 
sekmētu brīvības izmantošanu sniegt un 
saņemt šādus pakalpojumus iekšējā tirgū 
kolektīvās finansēšanas sniedzējiem, ir 
jānovērš esošie šķēršļi, kas kavē kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību. Vienota saskaņotu un 
savstarpēji atzītu noteikumu kopuma 
paredzēšana par kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu, piešķirot 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem iespēju pieteikties vienotai 
Savienības mēroga atļaujai to darbības 
veikšanai saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem, ir piemērots pirmais solis, lai 
veicinātu pārrobežu kolektīvās 
finansēšanas darbības un tādējādi uzlabotu 
vienotā tirgus darbību.
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Grozījums Nr. 148
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz ieguldījumos balstītu 
kolektīvo finansēšanu vērtspapīra 
pārvedamība ir svarīgs aizsardzības 
pasākums ieguldītājiem, lai varētu izstāties 
no ieguldījuma, jo tas sniedz viņiem 
juridisku iespēju atsavināt savu līdzdalību 
kapitāla tirgos. Tāpēc šī regula attiecas 
tikai uz ieguldījumos balstītas kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumiem un atļauj 
ieguldījumos balstītas kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus saistībā ar 
pārvedamiem vērtspapīriem. Tomēr
finanšu instrumenti, kas nav pārvedami 
vērtspapīri, būtu jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas, jo minētie vērtspapīri rada 
riskus ieguldītājiem, kurus nevar pienācīgi 
pārvaldīt šī tiesiskā regulējuma ietvaros.

(11) Attiecībā uz ieguldījumos balstītu 
kolektīvo finansēšanu vērtspapīra 
pārvedamība ir svarīgs aizsardzības 
pasākums ieguldītājiem, lai varētu izstāties 
no ieguldījuma, jo tas sniedz viņiem 
juridisku iespēju atsavināt savu līdzdalību 
kapitāla tirgos. Tāpēc šī regula attiecas 
tikai uz ieguldījumos balstītas kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumiem, tostarp uz 
noteiktu veidu kolektīvās finansēšanas 
pasākumiem, kuros tiek radīti žetoni, un 
atļauj ieguldījumos balstītas kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus un minētos 
pasākumus saistībā ar pārvedamiem 
vērtspapīriem, un neattiecas uz finanšu 
instrumentiem, kas rada riskus privātiem
ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kolektīvās finansēšanas pasākumi, 
kuros tiek radīti žetoni un kuri tiek saukti 
arī par sākotnējiem virtuālās valūtas 
piedāvājumiem, ir inovatīvs finansējuma 
avots uzņēmumiem. Žetonus emitē 
uzņēmumi, lai piesaistītu naudas 
līdzekļus, un pircēji, iegādājoties žetonus, 
nopērk tiesības pretendēt uz emitējošā 
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uzņēmuma īpašumtiesībām (pašu kapitāla 
žetoni) vai uz emitējošā uzņēmuma 
naudas plūsmu nākotnē (obligāciju 
žetoni).

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jakob von Weizsäcker

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Sākotnējo virtuālās valūtas 
piedāvājumu kā instrumenta iezīmes 
ievērojami atšķiras no šajā regulā 
paredzētās kolektīvās finansēšanas 
iezīmēm. Sākotnējos virtuālās valūtas 
piedāvājumos parasti neizmanto 
starpniekus, piemēram, kolektīvās 
finansēšanas platformas, un bieži vien 
piesaista finanšu līdzekļus vairāk nekā 
EUR 1 000 000 apmērā. Sākotnējo 
virtuālās valūtas piedāvājumu iekļaušana 
šajā regulā neatrisinātu ar sākotnējiem 
virtuālās valūtas piedāvājumiem saistītās 
problēmas kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Sākotnējie virtuālās valūtas 
piedāvājumi var radīt ieguldītājiem 
ievērojamu tirgus, krāpniecības un 
kiberdrošības risku, tāpēc kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 



PE627.793v01-00 12/103 AM\1162839LV.docx

LV

kuri ar savas platformas starpniecību 
vēlas nodrošināt sākotnējos virtuālās 
valūtas piedāvājumus, būtu jāizpilda 
konkrētas šajā regulā minētas papildu 
prasības. Uz sākotnējiem virtuālās valūtas 
piedāvājumiem, kam neizmanto darījuma 
partneri, šīs prasības neattiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 1 000 000
apmērā, jo minētā robežvērtība atbilst 
robežvērtībai, kas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2017/11299 noteikta 
tāda prospekta obligātai sagatavošanai un 
apstiprināšanai, kas pārsniedz minēto 
robežvērtību.

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības un tirgus 
disciplīnas mehānisma nodrošināšanas
interesēs ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 8 000 000
apmērā, kas ir lielākā robežvērtība, līdz 
kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2017/11299

3. pantu dalībvalstis var vērtspapīru 
publiskajiem piedāvājumiem piemērot 
atbrīvojumu no pienākuma publicēt 
prospektu. Šī robežvērtība attiecas arī uz 
kolektīvās finansēšanas pasākumiem, 
kuros tiek radīti žetoni (uz sākotnējiem 
virtuālās valūtas piedāvājumiem).

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 1 000 000
apmērā, jo minētā robežvērtība atbilst 
robežvērtībai, kas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2017/11299 noteikta 
tāda prospekta obligātai sagatavošanai un 
apstiprināšanai, kas pārsniedz minēto 
robežvērtību.

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 8 000 000
apmērā, jo minētā robežvērtība atbilst 
robežvērtībai, kas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2017/11299 noteikta 
tāda prospekta obligātai sagatavošanai un 
apstiprināšanai, kas pārsniedz minēto 
robežvērtību. Šī regula definē saturu 
galvenajam ieguldījumu informācijas
dokumentam, kas jāizsniedz 
potenciālajiem ieguldītājiem par katru 
kolektīvās finansēšanas piedāvājumu. Tā
kā šo galveno ieguldījumu informācijas 
dokumentu ir paredzēts pielāgot 
kolektīvās finansēšanas piedāvājuma 
īpatnībām un ieguldītāju informēšanas 
vajadzībām, tam būtu jāaizstāj Regulā 
(ES) 2017/1129 paredzētais prospekts 
attiecībā uz vērtspapīru piedāvājumu 
plašai sabiedrībai. Tādēļ no Regulas (ES) 
2017/1129 piemērošanas jomas būtu 
lietderīgi izslēgt saskaņā ar šo regulu 
iesniegtos kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumus. Regula (ES) 2017/1129 
būtu attiecīgi jāgroza.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).
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Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma 12. apsvērumā mērķis ir izslēgt kolektīvās finansēšanas piedāvājumus, kas 
mazāki par astoņiem miljoniem eiro, no pienākuma iesniegt prospektu. Tā vietā tiks 
nodrošināts galvenais informācijas dokuments.

Grozījums Nr. 154
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 1 000 000
apmērā, jo minētā robežvērtība atbilst 
robežvērtībai, kas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2017/11299 noteikta 
tāda prospekta obligātai sagatavošanai un 
apstiprināšanai, kas pārsniedz minēto 
robežvērtību.

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 8 000 000
apmērā, jo minētā robežvērtība atbilst 
robežvērtībai, kas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2017/11299 noteikta 
tāda prospekta obligātai sagatavošanai un 
apstiprināšanai, kas pārsniedz minēto 
robežvērtību.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 155
Marco Valli

Regulas priekšlikums
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12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 1 000 000
apmērā, jo minētā robežvērtība atbilst 
robežvērtībai, kas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2017/11299 noteikta 
tāda prospekta obligātai sagatavošanai un 
apstiprināšanai, kas pārsniedz minēto 
robežvērtību.

(12) Ņemot vērā riskus saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem, 
ieguldītāju efektīvas aizsardzības interesēs 
ir lietderīgi noteikt robežvērtību 
maksimālai atlīdzībai par katru kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu. Minētā 
robežvērtība būtu jānosaka EUR 8 000 000
apmērā, kura ir lielākā robežvērtība, kas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2017/11299 noteikta tāda prospekta 
obligātai sagatavošanai un apstiprināšanai, 
kas pārsniedz minēto robežvērtību.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 
30.6.2017., 12. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 156
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nodrošinātu, ka kolektīvās 
finansēšanas rezultātā privātiem 
ieguldītājiem nerodas augsts finanšu 
risks, būtu jānosaka ieguldījuma lielākā 
robežvērtība privātiem ieguldītājiem: 
EUR 4000 katram uzņēmuma projektam 
un EUR 12 000 gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Lai nodrošinātu sabiedrības 
uzticību kolektīvās finansēšanas 
platformām un kolektīvi finansētu 
ieguldījumu ilgtspējīgu izaugsmi, ir 
svarīgi, lai platformām būtu pietiekami 
liels pašu kapitāls. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES un 
izvairītos no regulējuma arbitrāžas, 
kolektīvās finansēšanas platformām, lai 
tās varētu saņemt licenci, jābūt vismaz 
EUR 60 000 lielam akciju kapitālam.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Kolektīvā finansēšana var būt 
vērtīgs avots kapitāla piesaistīšanai 
salīdzinoši riskantākiem projektiem, 
tādējādi iespējas apvienot kolektīvās 
finansēšanas kampaņu līdzekļus ar citiem 
tradicionāliem finansējuma avotiem var 
ļoti pozitīvi ietekmēt ES izaugsmes 
izredzes un ilgtermiņa konkurences 
priekšrocību.

Or. en

Grozījums Nr. 159
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Eva Kaili

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nepieļautu regulējuma arbitrāžu 
un nodrošinātu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju efektīvu 
uzraudzību, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāaizliedz 
pieņemt noguldījumus vai citus 
atmaksājamus līdzekļus no iedzīvotājiem, 
ja vien tie nav pilnvaroti kā kredītiestāde 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/36/ES10 8. pantu.

(13) Lai nepieļautu regulējuma arbitrāžu 
un nodrošinātu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju efektīvu 
uzraudzību, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāaizliedz 
pieņemt noguldījumus vai citus 
atmaksājamus līdzekļus no iedzīvotājiem
un darboties kā turētājbankai, ja vien tie 
nav pilnvaroti kā kredītiestāde saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/36/ES10 8. pantu.

_________________ _________________

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 
26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu 
darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu 
brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, 
ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 
26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu 
darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu 
brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, 
ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 160
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai Savienības sistēma būtu 
konkurētspējīga, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāatļauj 
piesaistīt kapitālu to platformās, 
izmantojot žetonus. Sākotnējie virtuālās 
valūtas piedāvājumi piedāvā jaunus un 
inovatīvus finansēšanas veidus, tomēr var 
radīt arī būtiskus tirgus, krāpniecības un 
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kiberdrošības riskus ieguldītājiem. Tāpēc 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri ar savas platformas 
starpniecību vēlas nodrošināt sākotnējos 
virtuālās valūtas piedāvājumus, būtu 
jāizpilda konkrētas šajā regulā minētas 
papildu prasības. Projektu īpašnieki 
joprojām var izvēlēties sākotnējo virtuālās 
valūtas piedāvājumu izvietot privāti vai 
sākotnējam virtuālās valūtas 
piedāvājumam izmantot prospektu, taču šī 
regula attiecas tikai uz tiem, kas izvēlas 
izmantot kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju par starpnieku. 
Šīs regulas darbības jomā nevajadzētu 
ietvert arī sākotnējos virtuālās valūtas 
piedāvājumus, kuros piesaistītie līdzekļi 
pārsniedz EUR 8 000 000, un sākotnējos 
virtuālās valūtas piedāvājumus, kam 
neizmanto centralizētu emitentu. Regula 
būtu jāattiecina tikai uz tādiem žetoniem, 
kas attiecas vai nu uz aizdevumu, vai uz 
pārvedamu vērtspapīru un kam ir 
centrālais emitents, kurš atbild par žetonu 
emitēšanu. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas savā 
platformā nodrošina sākotnējos virtuālās 
valūtas piedāvājumus, būtu jānodrošina, 
ka ir veiktas visas uzticamības pārbaudes, 
kas ir prasītas šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Marco Valli

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai palielinātu Eiropas MVU un 
jaunuzņēmumu iespējas saņemt 
finansējumu un dotu iespēju attīstīties 
integrētam un viendabīgam kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju 
tirgum visā ES, visi kolektīvās 
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finansēšanas projekti un piedāvājumi, ko 
nodrošina katra kolektīvās finansēšanas 
platforma, ar EVTI izveidota centralizēta 
reģistra starpniecību būtu jādara publiski 
pieejami visiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Tā paša iemesla dēļ no šīs regulas 
darbības jomas būtu jāizslēdz kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas 
savā platformā izmanto sākotnējos 
virtuālās valūtas piedāvājumus. Lai 
panāktu, ka šī jauntehnoloģija tiek 
efektīvi regulēta, Komisija, pamatojoties 
uz rūpīgu ietekmes novērtējumu, nākotnē 
varētu ierosināt visaptverošu ES līmeņa 
tiesību aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Marco Valli

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šīs regulas mērķis ir atvieglot tiešu 
ieguldījumu un izvairīties no regulējuma 
arbitrāžas iespējām finanšu starpniekiem, 
kas tiek regulēti saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, jo īpaši 
Savienības noteikumiem par aktīvu 
pārvaldītājiem. Tāpēc juridisko struktūru, 
tostarp īpašam nolūkam dibinātu 

(17) Šīs regulas mērķis ir atvieglot tiešu 
ieguldījumu un izvairīties no regulējuma 
arbitrāžas iespējām finanšu starpniekiem, 
kas tiek regulēti saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, jo īpaši 
Savienības noteikumiem par aktīvu 
pārvaldītājiem. Tāpēc juridisko struktūru, 
tostarp īpašam nolūkam dibinātu 
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sabiedrību, izmantošana, lai būtu par 
starpniekiem starp kolektīvās finansēšanas 
projektu un ieguldītājiem, būtu stingri 
jāreglamentē un jāatļauj tikai tad, ja tas ir 
pamatots.

sabiedrību, izmantošana, lai būtu par 
starpniekiem starp kolektīvās finansēšanas 
projektu un ieguldītājiem, būtu stingri 
jāreglamentē un jāatļauj tikai atbilstīgiem 
darījuma partneriem vai ieguldītājiem, 
kas pēc pašu pieprasījuma tiek uzskatīti 
par profesionāliem ieguldītājiem, kā 
noteikts Direktīvā 2014/65/ES (FITD).

Or. en

Grozījums Nr. 164
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Alternatīviem ieguldījumu 
instrumentiem, piemēram, sākotnējiem 
virtuālās valūtas piedāvājumiem, ir 
potenciāls MVU, inovatīvu 
jaunuzņēmumu un augošu uzņēmumu 
finansēšanā, un tie paātrina tehnoloģiju 
pārnesi un var ieņemt svarīgu vietu 
kapitāla tirgu savienībā. Tiesiskā 
regulējuma juridiskā noteiktība var būt 
svarīga ieguldītāju un patērētāju 
aizsardzības palielināšanā un to risku 
mazināšanā, ko rada informācijas 
asimetrija, krāpnieciska rīcība un 
nelikumīgas darbības, piemēram, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. 
Tāpēc ir lietderīgi Komisijas pārskata 
ziņojumā analizēt vajadzību pēc sākotnējo 
virtuālās valūtas piedāvājumu vai citu 
alternatīvu ieguldījumu instrumentu 
tiesiskā regulējuma un, ja tas tiek atzīts 
par noderīgu, pievienot šim ziņojumam 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Komisijai būtu jāuzrauga tādas 
tiešsaistes tehnoloģijas kā sadalītā 
virsgrāmata (DLT), ko sauc arī par 
blokķēdi, lai izpētītu tās iespējamo 
izmantojumu kolektīvās finansēšanas 
procedūrās un procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jādarbojas 
kā neitrāliem starpniekiem starp klientiem 
kolektīvās finansēšanas platformā. Lai 
novērstu interešu konfliktus, būtu jānosaka 
konkrētas prasības kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, vadītājiem un 
darbiniekiem vai jebkurai personai, kas tos 
tieši vai netieši kontrolē. Kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēji jo 
īpaši būtu jāattur no jebkādas finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumos kolektīvās finansēšanas 
platformās. Turklāt kapitāldaļu turētājiem, 
kas tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai 
balsstiesību, vadītājiem un darbiniekiem 
vai jebkurai personai, kura tieši vai netieši 
kontrolē kolektīvās finansēšanas 
platformas, nebūtu jārīkojas kā klientiem 
attiecībā uz minētajā kolektīvās 
finansēšanas platformā piedāvātajiem 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem.

(19) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jādarbojas 
kā neitrāliem starpniekiem starp klientiem 
kolektīvās finansēšanas platformā. Lai 
novērstu interešu konfliktus, būtu jānosaka 
konkrētas prasības kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, vadītājiem un 
darbiniekiem vai jebkurai personai, kas tos 
tieši vai netieši kontrolē. Taču kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nebūtu
jāattur no jebkādas finansiālas līdzdalības 
kolektīvās finansēšanas piedāvājumos 
kolektīvās finansēšanas platformās, jo tas 
dos ekonomiskus signālus un stimulus 
saskaņot to intereses ar ieguldītāju 
interesēm. Turklāt kapitāldaļu turētājiem, 
kas tur 10 % vai vairāk pamatkapitāla vai 
balsstiesību, vadītājiem un darbiniekiem 
vai jebkurai personai, kura tieši vai netieši 
kontrolē kolektīvās finansēšanas 
platformas, nebūtu jārīkojas kā klientiem 
attiecībā uz minētajā kolektīvās 
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finansēšanas platformā piedāvātajiem 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Anne Sander

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jādarbojas 
kā neitrāliem starpniekiem starp klientiem 
kolektīvās finansēšanas platformā. Lai 
novērstu interešu konfliktus, būtu jānosaka 
konkrētas prasības kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, vadītājiem un 
darbiniekiem vai jebkurai personai, kas tos 
tieši vai netieši kontrolē. Kolektīvās
finansēšanas pakalpojumu sniedzēji jo 
īpaši būtu jāattur no jebkādas finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumos kolektīvās finansēšanas 
platformās. Turklāt kapitāldaļu turētājiem, 
kas tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai 
balsstiesību, vadītājiem un darbiniekiem 
vai jebkurai personai, kura tieši vai netieši 
kontrolē kolektīvās finansēšanas 
platformas, nebūtu jārīkojas kā klientiem 
attiecībā uz minētajā kolektīvās 
finansēšanas platformā piedāvātajiem 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem.

(19) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jādarbojas 
kā neitrāliem starpniekiem starp klientiem 
kolektīvās finansēšanas platformā. Lai 
novērstu interešu konfliktus, būtu jānosaka 
konkrētas prasības kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, vadītājiem un 
darbiniekiem vai jebkurai personai, kas tos 
tieši vai netieši kontrolē. Izņemot 
gadījumus, kad tiek publicētas finansiālās 
iemaksas, kas veiktas tīmekļa vietnē
pieejamajos projektos vai piedāvājumos, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji būtu jāattur no jebkādas 
finansiālas līdzdalības kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumos kolektīvās 
finansēšanas platformās. Turklāt 
kapitāldaļu turētājiem, kas tur 20 % vai 
vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, 
vadītājiem un darbiniekiem vai jebkurai 
personai, kura tieši vai netieši kontrolē 
kolektīvās finansēšanas platformas, nebūtu 
jārīkojas kā klientiem attiecībā uz minētajā 
kolektīvās finansēšanas platformā 
piedāvātajiem kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atļaut platformām ieguldīt projektos, ko tās piedāvā. Tas tiecas arī 
saskaņot platformu un klientu intereses. Turklāt platformas tiek aicinātas publicēt iemeslus, 
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kādēļ tās nevēlas ieguldīt noteiktos projektos, lai neradītu vajadzību vērsties šķīrējtiesās.

Grozījums Nr. 168
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi var tikt pakļauti nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu 
finansēšanas riskiem, kā uzsvērts 
Komisijas ziņojumā par novērtējumu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas riskiem, kuri skar 
iekšējo tirgu un attiecas uz pārrobežu 
darbībām12. Tādēļ būtu jāparedz 
aizsardzības pasākumi, izpildot 
nosacījumus pilnvarošanai, novērtējot 
vadības labo reputāciju, sniedzot 
maksājumu pakalpojumus tikai ar tādu 
licencētu subjektu starpniecību, uz kuriem 
attiecas prasības par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un teroristu 
finansēšanas novēršanu. Lai papildus 
nodrošinātu finanšu stabilitāti, novēršot 
riskus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un terorisma 
finansēšanu, Komisijai būtu jānovērtē 
nepieciešamība un samērīgums noteikt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem pienākumus par atbilstību 
valsts noteikumiem, ar kuriem īsteno 
Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai 
terorisma finansēšanu, un pievienot šādus 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējus atbildīgo subjektu sarakstam 
Direktīvas (ES) 2015/849 nolūkā.

(24) Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi var tikt pakļauti nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu 
finansēšanas riskiem, kā uzsvērts 
Komisijas ziņojumā par novērtējumu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas riskiem, kuri skar 
iekšējo tirgu un attiecas uz pārrobežu 
darbībām12. Tādēļ būtu jāparedz 
aizsardzības pasākumi, izpildot 
nosacījumus pilnvarošanai, novērtējot 
vadības labo reputāciju, sniedzot 
maksājumu pakalpojumus tikai ar tādu 
licencētu subjektu starpniecību, uz kuriem 
attiecas prasības par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un teroristu 
finansēšanas novēršanu. Lai papildus 
nodrošinātu finanšu stabilitāti, novēršot 
riskus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un terorisma 
finansēšanu, kā arī ņemot vērā to līdzekļu 
maksimālo robežvērtību, kurus var 
piesaistīt ar kolektīvās finansēšanas 
piedāvājuma starpniecību atbilstoši šai 
regulai, Komisijai būtu jānovērtē 
nepieciešamība un samērīgums noteikt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem pienākumus par atbilstību 
valsts noteikumiem, ar kuriem īsteno 
Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai 
terorisma finansēšanu, un pievienot šādus 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējus atbildīgo subjektu sarakstam 
Direktīvas (ES) 2015/849 nolūkā.

_________________ _________________
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12 COM(2017) 340 final, Komisijas 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei par novērtējumu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas riskiem, kuri skar iekšējo 
tirgu un attiecas uz pārrobežu darbībām.

12 COM(2017) 340 final, Komisijas
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei par novērtējumu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas riskiem, kuri skar iekšējo 
tirgu un attiecas uz pārrobežu darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Marco Valli

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas 
apkarošanas un finanšu noziegumu un 
krāpniecības riska mazināšanas nolūkā 
Komisijai būtu jāizpēta iespējas kolektīvās 
finansēšanas nozarē izmantot blokķēdes 
tehnoloģijas, lai varētu vieglāk pārbaudīt 
datus un informāciju, kas ir saistīti ar 
kolektīvās finansēšanas projektiem un 
piedāvājumiem, kuri tiek nodrošināti ar 
kolektīvās finansēšanas platformas 
starpniecību, un uzlabot to izsekojamību 
un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem dotu iespēju 
darboties pārrobežu mērogā, neizvirzot 
tiem atšķirīgus noteikumus un tādējādi 

(25) Lai kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem dotu iespēju 
darboties pārrobežu mērogā, neizvirzot 
tiem atšķirīgus noteikumus un tādējādi 
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ieguldītājiem no dažādām dalībvalstīm 
atvieglojot projektu finansēšanu visā 
Savienībā, dalībvalstis nedrīkstētu noteikt 
papildu prasības kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, ko pilnvarojusi 
EVTI.

ieguldītājiem no dažādām dalībvalstīm 
atvieglojot projektu finansēšanu visā 
Savienībā, dalībvalstis nedrīkstētu noteikt 
papildu prasības kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas pilnvaroti 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai potenciālajiem ieguldītājiem 
būtu skaidra izpratne par kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu raksturu, 
riskiem, izmaksām un maksām, kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāsniedz klientiem atbilstīga
informācija.

(29) Lai potenciālajiem ieguldītājiem 
būtu skaidra izpratne par kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu raksturu, 
riskiem, izmaksām un maksām, kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāsniedz klientiem skaidra un 
dezagregēta informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ieguldījumi produktos, kurus tirgo 
kolektīvās finansēšanas platformās, nav 
salīdzināmi ar tradicionālajiem ieguldījumu 
produktiem vai uzkrājumu produktiem, un 
tie nebūtu jātirgo kā tādi. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka potenciālie ieguldītāji 
izprot ar kolektīvās finansēšanas 
ieguldījumiem saistītā riska līmeni, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāveic potenciālo 

(30) Ieguldījumi produktos, kurus tirgo 
kolektīvās finansēšanas platformās, nav 
salīdzināmi ar tradicionālajiem ieguldījumu 
produktiem vai uzkrājumu produktiem, un 
tie nebūtu jātirgo kā tādi. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka potenciālie ieguldītāji 
izprot ar kolektīvās finansēšanas 
ieguldījumiem saistītā riska līmeni, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem ir obligāti jāveic potenciālo 
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ieguldītāju iesaistes zināšanu pārbaude, lai 
noskaidrotu viņu zināšanas par 
ieguldījumu. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu skaidri 
jābrīdina potenciālie ieguldītāji, kad tiek 
uzskatīts, ka kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi viņiem nav piemēroti.

ieguldītāju iesaistes zināšanu pārbaude, lai 
noskaidrotu viņu zināšanas par 
ieguldījumu. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu skaidri 
jābrīdina potenciālie ieguldītāji, kad tiek 
uzskatīts, ka kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi viņiem nav piemēroti.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ieguldījumu pamatinformācijas 
lapā būtu jāņem vērā arī specifiskās 
īpašības un riski, kas saistīti ar agrīnā 
posmā esošiem uzņēmumiem, un 
jākoncentrējas uz būtisko informāciju par 
projekta īpašniekiem, ieguldītāju tiesībām 
un maksām un piedāvāto vērtspapīru veidu 
un aizdevuma līgumiem. Tā kā 
attiecīgajam projekta īpašniekam ir 
vislabākās iespējas sniegt minēto 
informāciju, minētajam projekta 
īpašniekam būtu jāsagatavo ieguldījumu 
pamatinformācijas lapa. Tomēr, tā kā 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji ir atbildīgi par savu potenciālo 
ieguldītāju informēšanu, tiem būtu 
jānodrošina, ka ieguldījumu 
pamatinformācijas lapa ir pilnīga.

(32) Ieguldījumu pamatinformācijas 
lapā būtu jāņem vērā arī specifiskās 
īpašības un riski, kas saistīti ar agrīnā 
posmā esošiem uzņēmumiem, un 
jākoncentrējas uz būtisko informāciju par 
projekta īpašniekiem, ieguldītāju tiesībām 
un maksām un piedāvāto vērtspapīru veidu 
un aizdevuma līgumiem. Potenciālajiem 
ieguldītājiem svarīga ir salīdzināmība, 
tāpēc būtu jānorāda noteikti finansiāli 
rādītāji (nevis finanšu pārskati), kas 
raksturo uzņēmuma pelnītspēju, darbības 
efektivitāti un likviditāti. Tā kā 
attiecīgajam projekta īpašniekam ir 
vislabākās iespējas sniegt minēto 
informāciju, minētajam projekta 
īpašniekam būtu jāsagatavo ieguldījumu 
pamatinformācijas lapa. Tomēr, tā kā 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji ir atbildīgi par savu potenciālo 
ieguldītāju informēšanu, tiem būtu 
jānodrošina, ka ieguldījumu 
pamatinformācijas lapa ir pilnīga un tie ir 
veikuši minimālās uzticamības pārbaudes, 
pārliecinādamies, ka sniegtā informācija 
ir patiesa un objektīva.

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Anne Sander

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri reklamē 
savus pakalpojumus, izmantojot 
tirgvedības paziņojumus, nebūtu jāizturas 
labvēlīgāk pret konkrētu projektu, to 
izceļot no citiem projektiem, kas piedāvāti 
to platformā. Tāpēc atklātiem vai
plānotiem projektiem nebūtu jāfigurē 
kolektīvās finansēšanas platformas 
tirgvedības paziņojumos. Tomēr 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem nedrīkstētu liegt minēt 
veiksmīgi noslēgtus piedāvājumus, kuros 
ieguldījumi, izmantojot platformu, vairs 
nav iespējami.

(37) Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri reklamē 
savus pakalpojumus, izmantojot 
tirgvedības paziņojumus, nebūtu jāizturas 
labvēlīgāk pret konkrētu projektu, ja vien 
šā projekta vai piedāvājuma izvēle nav 
objektīvi pamatota, jo īpaši attiecībā uz 
ieguldītāja noteikto riska profilu. Tomēr 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem nedrīkstētu liegt minēt 
veiksmīgi noslēgtus piedāvājumus, kuros 
ieguldījumi, izmantojot platformu, vairs 
nav iespējami.

Or. fr

Pamatojums

Platformām jāspēj sniegt paziņojumus saviem klientiem par piedāvātajiem projektiem. Šiem 
paziņojumiem jābūt objektīviem (proti, tiem jāatbilst ieguldītāja prasībām/vēlmēm laikā, kad 
viņš noteica savu ieguldītāja profilu).

Grozījums Nr. 175
Marco Valli

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas 

(37) Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
ieguldītājiem un projektu īpašniekiem, 
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pakalpojumu sniedzējiem, kuri reklamē 
savus pakalpojumus, izmantojot 
tirgvedības paziņojumus, nebūtu jāizturas 
labvēlīgāk pret konkrētu projektu, to 
izceļot no citiem projektiem, kas piedāvāti 
to platformā. Tāpēc atklātiem vai 
plānotiem projektiem nebūtu jāfigurē 
kolektīvās finansēšanas platformas 
tirgvedības paziņojumos. Tomēr 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem nedrīkstētu liegt minēt 
veiksmīgi noslēgtus piedāvājumus, kuros 
ieguldījumi, izmantojot platformu, vairs 
nav iespējami.

kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri reklamē savus 
pakalpojumus, izmantojot tirgvedības 
paziņojumus, nebūtu jāizturas labvēlīgāk 
pret konkrētu projektu nekā pret citiem 
projektiem, kas piedāvāti to platformā. 
Tomēr, lai varētu vieglāk salīdzināt 
projektu iznākumus, kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāļauj minēt veiksmīgi noslēgtus 
piedāvājumus, kuros ieguldījumi, 
izmantojot platformu, vairs nav iespējami.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri reklamē 
savus pakalpojumus, izmantojot 
tirgvedības paziņojumus, nebūtu jāizturas 
labvēlīgāk pret konkrētu projektu, to 
izceļot no citiem projektiem, kas piedāvāti 
to platformā. Tāpēc atklātiem vai 
plānotiem projektiem nebūtu jāfigurē 
kolektīvās finansēšanas platformas 
tirgvedības paziņojumos. Tomēr 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem nedrīkstētu liegt minēt 
veiksmīgi noslēgtus piedāvājumus, kuros 
ieguldījumi, izmantojot platformu, vairs 
nav iespējami.

(37) Lai nodrošinātu taisnīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret 
ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri reklamē 
savus pakalpojumus, izmantojot 
tirgvedības paziņojumus, nebūtu jāizturas 
labvēlīgāk pret konkrētu projektu, to 
izceļot no citiem projektiem, kas piedāvāti 
to platformā. Tomēr kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
nedrīkstētu liegt minēt veiksmīgi noslēgtus 
piedāvājumus, kuros ieguldījumi, 
izmantojot platformu, vairs nav iespējami. 
Tāpat arī kolektīvās finansēšanas 
platformām būtu jāinformē ieguldītāji par 
platformas saistību neizpildes rādītājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Neena Gill

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ir svarīgi, lai lietderīgi un efektīvi 
tiktu nodrošināta atbilstība prasībām par 
pilnvarošanu un kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo 
regulu. Tāpēc EVTI būtu jāpiešķir 
kompetences izdot atļauju un īstenot 
uzraudzību. Lai EVTI varētu pildīt minētās 
uzraudzības pilnvaras, tai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt informāciju, veikt 
vispārējas izmeklēšanas un pārbaudes uz 
vietas, izdot publiskus paziņojumus un 
brīdinājumus un piemērot sankcijas. EVTI 
būtu jāizmanto uzraudzības un sankciju 
piemērošanas kompetences samērīgā veidā.

(40) Ir svarīgi, lai lietderīgi un efektīvi 
tiktu nodrošināta atbilstība prasībām par 
pilnvarošanu un kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo 
regulu. Lai EVTI varētu pildīt minētās 
uzraudzības pilnvaras, tai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt informāciju, veikt 
vispārējas izmeklēšanas un pārbaudes uz 
vietas, izdot publiskus paziņojumus un 
brīdinājumus un piemērot sankcijas. EVTI 
būtu jāizmanto uzraudzības un sankciju 
piemērošanas kompetences samērīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Marco Valli

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ir svarīgi, lai lietderīgi un efektīvi 
tiktu nodrošināta atbilstība prasībām par 
pilnvarošanu un kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo 
regulu. Tāpēc EVTI būtu jāpiešķir 
kompetences izdot atļauju un īstenot 
uzraudzību. Lai EVTI varētu pildīt 
minētās uzraudzības pilnvaras, tai būtu 
jāpiešķir pilnvaras pieprasīt informāciju, 
veikt vispārējas izmeklēšanas un pārbaudes 
uz vietas, izdot publiskus paziņojumus un 
brīdinājumus un piemērot sankcijas. EVTI
būtu jāizmanto uzraudzības un sankciju 
piemērošanas kompetences samērīgā veidā.

(40) Ir svarīgi, lai lietderīgi un efektīvi 
tiktu nodrošināta atbilstība prasībām par 
pilnvarošanu un kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo 
regulu. Tāpēc valsts kompetentajai iestādei
būtu jāpiešķir kompetences izdot atļauju un 
īstenot uzraudzību. Valsts kompetentajai 
iestādei būtu jāpiešķir pilnvaras pieprasīt 
informāciju, veikt vispārējas izmeklēšanas 
un pārbaudes uz vietas, izdot publiskus 
paziņojumus un brīdinājumus un piemērot 
sankcijas. Valsts kompetentajai iestādei
būtu jāizmanto uzraudzības un sankciju 
piemērošanas kompetences samērīgā veidā.
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Or. en

Grozījums Nr. 179
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ir svarīgi, lai lietderīgi un efektīvi 
tiktu nodrošināta atbilstība prasībām par 
pilnvarošanu un kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo 
regulu. Tāpēc EVTI būtu jāpiešķir 
kompetences izdot atļauju un īstenot 
uzraudzību. Lai EVTI varētu pildīt minētās 
uzraudzības pilnvaras, tai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt informāciju, veikt 
vispārējas izmeklēšanas un pārbaudes uz 
vietas, izdot publiskus paziņojumus un 
brīdinājumus un piemērot sankcijas. EVTI 
būtu jāizmanto uzraudzības un sankciju 
piemērošanas kompetences samērīgā veidā.

(40) Ir svarīgi, lai lietderīgi un efektīvi 
tiktu nodrošināta atbilstība prasībām par 
pilnvarošanu un kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo 
regulu. Tāpēc EVTI būtu jāpiešķir 
kompetences izdot atļauju un īstenot 
uzraudzību. Lai EVTI varētu pildīt minētās 
uzraudzības pilnvaras, tai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt informāciju, veikt 
vispārējas izmeklēšanas un pārbaudes uz 
vietas, izdot publiskus paziņojumus un 
brīdinājumus un piemērot sankcijas. EVTI 
būtu jāizmanto uzraudzības un sankciju 
piemērošanas kompetences samērīgā veidā
un būtu cieši jāsadarbojas ar valstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Neena Gill

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Minēto kompetenču piešķiršana 
EVTI nodrošina efektīvāku un centralizēti 
pārvaldītu pilnvarošanu un uzraudzību, 
tādējādi panākot apjomradītus 
ietaupījumus. Šāds centrāls uzraudzības 
režīms ir noderīgs tirgus dalībniekiem 
lielākas pārredzamības, ieguldītāju 
aizsardzības un tirgus efektivitātes ziņā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Minēto kompetenču piešķiršana 
EVTI nodrošina efektīvāku un centralizēti 
pārvaldītu pilnvarošanu un uzraudzību, 
tādējādi panākot apjomradītus 
ietaupījumus. Šāds centrāls uzraudzības 
režīms ir noderīgs tirgus dalībniekiem 
lielākas pārredzamības, ieguldītāju 
aizsardzības un tirgus efektivitātes ziņā.

(41) Minēto kompetenču piešķiršana 
EVTI nodrošina efektīvāku un centralizēti 
pārvaldītu pilnvarošanu un uzraudzību, 
tādējādi panākot apjomradītus 
ietaupījumus. Šāds centrāls uzraudzības 
režīms novērš atšķirības Savienībā un ir 
noderīgs tirgus dalībniekiem lielākas 
pārredzamības, ieguldītāju aizsardzības un 
tirgus efektivitātes ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Neena Gill

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) EVTI būtu jāiekasē maksas par 
tieši uzraudzītiem subjektiem, lai segtu 
savas izmaksas, tostarp pieskaitāmās 
izmaksas. Maksas līmenim vajadzētu būt 
samērīgam ar tieši uzraudzītā subjekta 
lielumu, ņemot vērā kolektīvās 
finansēšanas nozares attīstības agrīno 
posmu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 183
Marco Valli
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Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) EVTI būtu jāiekasē maksas par tieši 
uzraudzītiem subjektiem, lai segtu savas 
izmaksas, tostarp pieskaitāmās izmaksas. 
Maksas līmenim vajadzētu būt samērīgam 
ar tieši uzraudzītā subjekta lielumu, ņemot 
vērā kolektīvās finansēšanas nozares 
attīstības agrīno posmu.

(42) Valsts kompetentajai iestādei būtu 
jāiekasē maksas par tieši uzraudzītiem 
subjektiem, lai segtu savas izmaksas, 
tostarp pieskaitāmās izmaksas. Maksas 
līmenim vajadzētu būt samērīgam ar tieši 
uzraudzītā subjekta lielumu, ņemot vērā 
kolektīvās finansēšanas nozares attīstības 
agrīno posmu.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju darbību un 
organizāciju;

a) aizdevumos un pašu kapitālā 
balstītas kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju darbību un 
organizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju pilnvarošanu un 
uzraudzību;

b) aizdevumos un pašu kapitālā 
balstītas kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju pilnvarošanu un 
uzraudzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārredzamību un tirgvedības 
paziņojumiem saistībā ar kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniegšanu 
Savienībā.

c) pārredzamību un tirgvedības 
paziņojumiem saistībā ar aizdevumos un 
pašu kapitālā balstītas kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniegšanu 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz juridiskām 
personām, kas vēlas saņemt atļauju saskaņā 
ar 10. pantu, un uz kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri pilnvaroti 
saskaņā ar minēto pantu, saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniegšanu.

1. Šī regula attiecas uz juridiskām 
personām, kas vēlas saņemt atļauju saskaņā 
ar 10. pantu, un uz kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri pilnvaroti 
saskaņā ar minēto pantu, saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniegšanu. Lai minētās juridiskās 
personas būtu tiesīgas pieteikties atļaujas 
saņemšanai, tām faktiski un stabili jāveic 
uzņēmējdarbība kādā Savienības 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumiem, ko sniedz fiziskas vai 
juridiskas personas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 189
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumiem, ko sniedz fiziskas vai 
juridiskas personas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 190
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) uz projektu īpašniekiem vai 
ieguldītājiem attiecināmie valstu 
noteikumi par licencēšanas prasībām tiem 
neliedz izmantot kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus, ko saskaņā ar šo regulu 
sniedz kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, kuri ir pilnvaroti 
saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 191
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Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
EUR 1 000 000 vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
8 000 000 EUR vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Marco Valli

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
EUR 1 000 000 vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
8 000 000 EUR vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
EUR 1 000 000 vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
EUR 8 000 000 vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
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konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu. konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paaugstināt robežvērtību, sākot no kuras platformai jāizdod prospekts. 
Tādējādi turpmākos gados viena miljona eiro robežvērtība būs nepietiekama.

Grozījums Nr. 194
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
EUR 1 000 000 vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
8 000 000 EUR vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
EUR 1 000 000 vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

d) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem ar atlīdzību, kura pārsniedz 
8 000 000 EUR vienam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam un kuru 
aprēķina 12 mēnešu laikposmā attiecībā uz 
konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu.

Or. en
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Grozījums Nr. 196
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ar savu 
platformu starpniecību veicina kapitāla 
piesaisti, izmantojot sākotnējos virtuālās 
valūtas piedāvājumus, ar ko izsniedz 
žetonus, kuriem nav centralizēta emitenta.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kolektīvās finansēšanas
pakalpojumu sniedzējiem, kuri savās 
platformās izmanto sākotnējos virtuālās 
valūtas piedāvājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstu tiesību akti par 
licencēšanas prasībām, kas attiecas uz 
projektu īpašniekiem vai ieguldītājiem, 
neliedz tiem izmantot kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus, ko atbilstoši 
šai regulai nodrošina kolektīvās 
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finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri 
ir pilnvaroti saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “kolektīvās finansēšanas 
pakalpojums” ir ieguldītāju un projektu 
īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas 
interešu saskaņošana, izmantojot 
kolektīvās finansēšanas platformu, un to 
veido:

a) "kolektīvās finansēšanas 
pakalpojums" ir tādas kolektīvās 
finansēšanas platformas nodrošināšana,
kura ļauj nodrošināt jebkuru no šiem 
elementiem:

Or. en

Grozījums Nr. 200
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “kolektīvās finansēšanas 
pakalpojums” ir ieguldītāju un projektu 
īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas
interešu saskaņošana, izmantojot 
kolektīvās finansēšanas platformu, un to 
veido:

a) "kolektīvās finansēšanas 
pakalpojums" ir ieguldītāju vai aizdevēju, 
kuri vēlas nodrošināt kapitālu 
uzņēmumiem, no vienas puses, un
uzņēmumu vai projektu īpašnieku, no 
otras puses, saskaņošana, izmantojot 
kolektīvās finansēšanas platformu, un to 
veido:

Or. en

Grozījums Nr. 201
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) aizdevumu piešķiršanas 
veicināšana;

i) tiešu piedāvājumu kolektīvās 
finansēšanas pakalpojums:

Or. en

Grozījums Nr. 202
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) aizdevumu piešķiršanas 
veicināšana;

i) aizdevumu piešķiršanas 
veicināšana — dēvēta arī par aizdevumos 
balstītu kolektīvo finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tikai ieguldītāja un projekta(-u) 
īpašnieka(-u) saskaņošanas veicināšana; 
un

Or. en

Grozījums Nr. 204
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tikai projekta īpašnieka un 
ieguldītāja(-u) saskaņošanas veicināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) projektu īpašnieku emitētu 
pārvedamu vērtspapīru izvietošana, 
neuzņemoties stingri noteiktas saistības, 
kā minēts Direktīvas 2014/65/ES 
I pielikuma A iedaļas 7) punktā, un 
klientu rīkojumu pieņemšana un 
nosūtīšana, kā minēts Direktīvas 2014/65 
I pielikuma A iedaļas 1) punktā, attiecībā 
uz minētajiem pārvedamiem 
vērtspapīriem;

ii) kolektīvās finansēšanas 
pakalpojums, kurā ir iesaistīts starpnieks:

Or. en

Grozījums Nr. 206
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) projektu īpašnieku emitētu 
pārvedamu vērtspapīru izvietošana, 
neuzņemoties stingri noteiktas saistības, kā 
minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma 
A iedaļas 7) punktā, un klientu rīkojumu 
pieņemšana un nosūtīšana, kā minēts 
Direktīvas 2014/65 I pielikuma A iedaļas 
1) punktā, attiecībā uz minētajiem 

ii) uzņēmumu un projektu īpašnieku 
emitētu pārvedamu vērtspapīru, tostarp 
žetonu no sākotnējiem virtuālās valūtas 
piedāvājumiem, izvietošana, neuzņemoties 
stingri noteiktas saistības, kā minēts 
Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma 
A iedaļas 7) punktā, un klientu rīkojumu 
pieņemšana un nosūtīšana, kā minēts 
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pārvedamiem vērtspapīriem; Direktīvas 2014/65 I pielikuma A iedaļas 
1) punktā, attiecībā uz minētajiem 
pārvedamiem vērtspapīriem;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) projektu īpašnieku emitētu 
pārvedamu vērtspapīru izvietošana, 
neuzņemoties stingri noteiktas saistības, kā 
minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma 
A iedaļas 7) punktā, un klientu rīkojumu 
pieņemšana un nosūtīšana, kā minēts 
Direktīvas 2014/65 I pielikuma A iedaļas 
1) punktā, attiecībā uz minētajiem 
pārvedamiem vērtspapīriem;

ii) projektu īpašnieku emitētu 
pārvedamu vērtspapīru izvietošana, 
neuzņemoties stingri noteiktas saistības, kā 
minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma 
A iedaļas 7) punktā, un klientu rīkojumu 
pieņemšana un nosūtīšana, kā minēts 
Direktīvas 2014/65 I pielikuma A iedaļas 
1) punktā, attiecībā uz minētajiem 
pārvedamiem vērtspapīriem, — dēvēta arī 
pa kapitālā balstītu kolektīvo finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz ieguldītāja un projekta(-u) 
īpašnieka(-u) saskaņošanas veicināšana 
un piedāvājumu cenu un paketes 
noteikšana; un/vai

Or. en

Grozījums Nr. 209
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Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz projekta īpašnieka un 
ieguldītāja(-u) saskaņošana un/vai 
piedāvājumu cenu noteikšana.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) par ii) punktā minētajiem 
pakalpojumiem uzskata vismaz šādas 
darbības (citu starpā):

a) projektu īpašnieku emitētu pārvedamu 
vērtspapīru izvietošana, neuzņemoties 
stingri noteiktas saistības, kā minēts 
Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma 
A iedaļas 7) punktā;

b) ieguldījumu konsultāciju piedāvāšana, 
kā minēts Direktīvas 2014/65/ES 
I pielikuma A iedaļas 5) punktā,attiecībā 
uz minētajiem pārvedamiem 
vērtspapīriem; un

c) klientu rīkojumu pieņemšana un 
nosūtīšana, kā minēts Direktīvas 2014/65 
I pielikuma A iedaļas 1) punktā, attiecībā 
uz minētajiem pārvedamiem 
vērtspapīriem.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Marco Valli
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) tādu piedāvājumu veicināšana, 
kurus ieguldītāji izsaka vienībai, kas ar 
sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu 
starpniecību izsniedz žetonus, izmantojot 
darījumu partnerus;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs” ir juridiska 
persona, kurš sniedz kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus un kuru 
minētajam mērķim ir pilnvarojusi Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) 
saskaņā ar šīs regulas 11. pantu;

c) "kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs" ir juridiska 
persona, kurš sniedz aizdevumos un 
kapitālā balstītus kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus un kuru minētajam mērķim 
ir pilnvarojusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) saskaņā ar šīs regulas 
11. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Marco Valli

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) "sākotnējais virtuālās valūtas 
piedāvājums" ir jebkāds piedāvājums, ko 
publiski izsaka uzņēmums, kas izsniedz 
žetonus, kuri apliecina:
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a) juridisku prasību par žetonus 
izsniedzošā uzņēmuma īpašumtiesībām —
līdzvērtīgi uzņēmumu akcijām (kapitāla 
žetoni);

b) juridisku prasību par žetonus 
izsniedzošā uzņēmuma nākotnes naudas 
plūsmu — līdzvērtīgi obligācijām 
(obligāciju žetoni).

Šīs iezīmes dēļ žetoni ir kvalificējami kā 
pārvedami vērtspapīri, kā minēts šā 
apakšpunkta i) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) "sākotnējais virtuālās valūtas 
piedāvājums" ir žetonus ģenerējošs 
kolektīvās finansēšanas notikums, kurā 
uzņēmums izsniedz un pārdod žetonus, 
kas dod pircējam tiesības izteikt prasību 
attiecībā uz žetonus izsniedzošā 
uzņēmuma kapitāla īpašumtiesībām 
(kapitāla žetons) vai šā uzņēmuma 
nākotnes naudas plūsmu (obligāciju 
žetons).

Or. en

Grozījums Nr. 215
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) "aizdevums" ir vienošanās, 



AM\1162839LV.docx 45/103 PE627.793v01-00

LV

saskaņā ar kuru viens vai vairāki klienti, 
izmantojot kolektīvās finansēšanas 
platformu, nodrošina summas pieejamību 
vienam vai vairākiem projekta 
īpašniekiem, un minētā summa ir 
atmaksājama vai atgriežama;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) "sākotnējais virtuālās valūtas 
piedāvājums" ir metode, kā piesaistīt 
sabiedrības līdzekļus, izmantojot žetonus, 
kurus uzņēmums vai fiziska persona 
pārdod pret papīra valūtu vai 
kriptovalūtu.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – lb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lb) "žetons" ir jebkāda veida digitāls 
apmaiņas līdzeklis, digitāla norēķinu 
vienība un/vai uzkrāšanas līdzeklis, ko 
izmanto kā aktīvu vai kas apzīmē aktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – lc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lc) "kriptovalūta" ir matemātikā 
balstīta, decentralizēta un konvertējama 
virtuāla valūta, kuru aizsargā ar 
kriptogrāfiju, kura balstās uz publiskām 
un privātām atslēgām, lai viena persona 
varētu pārvest vērtību citai, un kuru var 
kriptogrāfiski parakstīt katru reizi, kad tā 
tiek pārvesta;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Marco Valli

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
precizētu 1. punktā noteikto definīciju 
papildu tehniskos elementus, ar mērķi ņemt 
vērā norises tirgū, tehnoloģisko attīstību un 
pieredzi, kas gūta kolektīvās finansēšanas 
platformu darbībā un kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniegšanā.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 38. pantu, lai 
precizētu 1. punktā noteikto definīciju 
papildu tehniskos un juridiskos elementus, 
ar mērķi ņemt vērā norises tirgū, 
tehnoloģisko attīstību un pieredzi, kas gūta 
kolektīvās finansēšanas platformu darbībā 
un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 1. Kolektīvās finansēšanas 
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pakalpojumus sniedz tikai juridiskas 
personas, kuras faktiski un stabili veic 
uzņēmējdarbību kādā Savienības 
dalībvalstī un kuras ir pilnvarotas kā 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saskaņā ar šīs regulas 11. pantu.

pakalpojumus sniedz tikai juridiskas 
personas, kuras faktiski un stabili veic 
uzņēmējdarbību kādā Savienības 
dalībvalstī un kuras ir pilnvarotas kā 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saskaņā ar šīs regulas 10. pantu.
Tādēļ juridiskas personas, kas veic 
uzņēmējdarbību trešā valstī, nevar 
pieteikties atļaujai, kuru saņemot tās tiktu 
pilnvarotas kā kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nemaksā vai 
nepieņem atlīdzību, atlaidi vai nemonetāru 
labumu par ieguldītāju rīkojumu 
novirzīšanu konkrētam kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam savā platformā 
vai konkrētam kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumam trešās personas platformā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 222
Marco Valli

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību izmantošanu, lai 
sniegtu kolektīvās finansēšanas 

5. Attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību, tostarp īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību, izmantošanu, lai 
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pakalpojumus, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības nodot 
īpašam nolūkam dibinātajai sabiedrībai 
tikai vienu aktīvu, lai ieguldītāji varētu 
veikt riska darījumu ar minēto aktīvu, 
iegādājoties vērtspapīrus. Lēmumu veikt 
darījumu ar minēto pamatā esošo aktīvu 
pieņem tikai ieguldītāji.

sniegtu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus ieguldītājiem, kuri ir 
atbilstīgi darījumu partneri vai izvēlēti 
profesionāli ieguldītāji, kā definēts 
Direktīvā 2014/65/ES, kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir 
tiesības nodot īpašam nolūkam dibinātajai 
sabiedrībai vienu vai vairākus aktīvus, lai 
ieguldītāji varētu veikt riska darījumu ar 
šiem aktīviem, iegādājoties vērtspapīrus. 
Lēmumu veikt darījumu ar minēto pamatā 
esošo aktīvu pieņem tikai ieguldītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību izmantošanu, lai 
sniegtu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības nodot 
īpašam nolūkam dibinātajai sabiedrībai 
tikai vienu aktīvu, lai ieguldītāji varētu 
veikt riska darījumu ar minēto aktīvu, 
iegādājoties vērtspapīrus. Lēmumu veikt 
darījumu ar minēto pamatā esošo aktīvu 
pieņem tikai ieguldītāji.

5. Attiecībā uz īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību izmantošanu, lai 
sniegtu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus ieguldītājiem, kuri nav 
atbilstīgi darījumu partneri, kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir 
tiesības nodot īpašam nolūkam dibinātajai 
sabiedrībai tikai vienu aktīvu, lai ieguldītāji 
varētu veikt riska darījumu ar minēto 
aktīvu, iegādājoties vērtspapīrus. Lēmumu 
veikt darījumu ar minēto pamatā esošo 
aktīvu pieņem tikai ieguldītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu
nodrošināšana

1. Šī regula attiecas uz kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 
kuri ir pilnvaroti saskaņā ar 10. pantu un 
kuri veicina sākotnējos virtuālās valūtas 
piedāvājumus, kas ietilpst šā 4.a panta 
darbības jomā.

2. Šī regula attiecas tikai uz tādu žetonu 
sākotnējiem virtuālās valūtas 
piedāvājumiem, kuriem ir centralizēts 
emitents.

3. Šī regula attiecas tikai uz tādu žetonu 
sākotnējiem virtuālās valūtas 
piedāvājumiem, kuri ir vai nu aizdevumi 
vai pārvedami vērtspapīri.

4. Šī regula attiecas tikai uz žetonu 
primāro izsniegšanu vai pārdošanu un 
neattiecas uz žetonu sekundāro 
pārdošanu.

5. Šī regula neattiecas uz žetonu privātu 
izvietošanu.

6. Šī regula neattiecas uz sākotnējiem 
virtuālās valūtas piedāvājumiem ar 
atlīdzību, kura pārsniedz 8 000 000 EUR 
par vienas vienības izsniegšanu sākotnējā 
virtuālā valūtas piedāvājuma ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu 
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nodrošināšana

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri piedāvā 3. panta 
1. punkta a) apakšpunkta ia) punktā 
minētos pakalpojumus, šīs regulas 
piemērošanas jomas ietvaros ir jāizpilda 
10. pantā norādītie kritēriji.

2. Šī regula attiecas tikai uz žetonu 
primāro pārdošanu.

3. Šī regula neattiecas uz žetonu privātu 
izvietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Marco Valli

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Uzticamības pārbaudes prasības

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz projektu 
īpašniekiem, kuri piedāvā finansēt 
projektu savās kolektīvās finansēšanas 
platformās, veic uzticamības pārbaudes 
minimumu.

2. Šā panta 1. punktā minētais 
uzticamības pārbaudes minimums ietver 
šādus elementus:

a) sodāmības reģistrā nav ierakstu par 
notiesāšanu vai sankcijām saskaņā ar 
spēkā esošajiem valsts noteikumiem tādās 
jomās kā komerctiesības, maksātnespējas 
tiesības, finanšu pakalpojumu tiesību akti, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas tiesību akti, krāpšana vai 
profesionālā atbildība;

b) pierādījumi, ka projekta īpašnieks vai 
uzņēmums, kas vēlas saņemt 
finansējumu, izmantojot kolektīvās 
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finansēšanas platformu, neveic 
uzņēmējdarbību jurisdikcijās, kuras 
saskaņā ar attiecīgo ES politiku ir 
iekļautas tādu jurisdikciju sarakstā, kas 
nesadarbojas, vai kuras saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 
2. punktu ir identificētas kā augsta riska 
trešās valstis, vai kuras faktiski neievēro 
Savienības vai starptautiski saskaņotus 
nodokļu standartus attiecībā uz 
pārredzamību un informācijas apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji izveido un uztur 
efektīvas un pārredzamas procedūras no 
klientiem saņemto sūdzību tūlītējai, 
taisnīgai un konsekventai izskatīšanai.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji ievieš, uztur un 
publiski apraksta efektīvas un 
pārredzamas procedūras no klientiem 
saņemto sūdzību tūlītējai, taisnīgai un 
konsekventai izskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Anne Sander

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji izveido un uztur 
efektīvas un pārredzamas procedūras no 
klientiem saņemto sūdzību tūlītējai, 
taisnīgai un konsekventai izskatīšanai.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji izveido un uztur 
efektīvas, pārredzamas un standartizētas
procedūras no klientiem saņemto sūdzību 
tūlītējai, taisnīgai un konsekventai 
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izskatīšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Anne Sander

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem nav finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumā savās kolektīvās finansēšanas 
platformās.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem nav finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumā savās kolektīvās finansēšanas 
platformās, ja vien tie pienācīgi nepublicē 
šo informāciju potenciālajiem 
ieguldītājiem un platformā reģistrētajiem 
ieguldītājiem. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji izstrādā skaidras 
un pārredzamas atlases procedūras.

Or. fr

Pamatojums

Platformām jāspēj sniegt paziņojumus saviem klientiem par piedāvātajiem projektiem. Šiem 
paziņojumiem jābūt objektīviem. Pēc tam, kad ieguldītāji ir noteikuši savu riska profilu, šķiet 
interesanti, ka platforma var piedāvāt projektus, kas atbilst viņu vēlmēm.

Grozījums Nr. 230
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem nav finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumā savās kolektīvās finansēšanas 
platformās.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem nav finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumā savās kolektīvās finansēšanas 
platformās, izņemot gadījumos, kad šāda 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta, lai 
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sistemātiski nodrošinātu, ka visos 
piedāvājumos kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju un ieguldītāju 
intereses ir saskaņotas, vai ja tādējādi 
īsteno iejaukšanos, lai nodrošinātu tirgus 
vietas integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Marco Valli

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem nav finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumā savās kolektīvās finansēšanas 
platformās.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem nav finansiālas 
līdzdalības kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumā savās kolektīvās finansēšanas 
platformās, izņemot gadījumos, kad 
finansiālā līdzdalība sistemātiskā un 
nediskriminējošā veidā attiecas uz visiem 
projektiem un piedāvājumiem, lai 
nodrošinātu ieguldītāju interešu 
saskaņošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Marco Valli

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nepieņem par 
klientiem nevienu no kapitāldaļu 
turētājiem, kuri tur 20 % vai vairāk 
pamatkapitāla vai balsstiesību, nevienu no 
vadītājiem vai darbiniekiem vai nevienu 
personu, kas ar minētajiem kapitāldaļu 

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nepieņem par 
klientiem nevienu no kapitāldaļu 
turētājiem, kuri tur 20 % vai vairāk 
pamatkapitāla vai balsstiesību, nevienu no 
vadītājiem vai darbiniekiem vai nevienu 
personu, kas būtiski ietekmē vai kontrolē 
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turētājiem, vadītājiem un darbiniekiem ir 
tieši vai netieši saistīta ar kontroles 
starpniecību, kā definēts Direktīvas 
2014/65/ES 4. panta 1. punkta 
35) apakšpunkta b) daļā.

vai var būtiski ietekmēt vai kontrolēt 
kolektīvās finansēšanas projektus un 
piedāvājumus, kas ir pieejami kolektīvās 
finansēšanas platformā.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nepieņem par 
klientiem nevienu no kapitāldaļu 
turētājiem, kuri tur 20 % vai vairāk 
pamatkapitāla vai balsstiesību, nevienu no 
vadītājiem vai darbiniekiem vai nevienu 
personu, kas ar minētajiem kapitāldaļu 
turētājiem, vadītājiem un darbiniekiem ir 
tieši vai netieši saistīta ar kontroles 
starpniecību, kā definēts Direktīvas 
2014/65/ES 4. panta 1. punkta 
35) apakšpunkta b) daļā.

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nepieņem par 
klientiem nevienu no kapitāldaļu 
turētājiem, kuri tur 10 % vai vairāk 
pamatkapitāla vai balsstiesību, nevienu no 
vadītājiem vai darbiniekiem vai nevienu 
personu, kas ar minētajiem kapitāldaļu 
turētājiem, vadītājiem un darbiniekiem ir 
tieši vai netieši saistīta ar kontroles 
starpniecību, kā definēts Direktīvas 
2014/65/ES 4. panta 1. punkta 
35) apakšpunkta b) daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji atklāj saviem 
klientiem un potenciāliem klientiem 
interešu konfliktu vispārējo raksturu un 
avotus un pasākumus, kas veikti, lai 
mazinātu šos riskus, ja viņi uzskata, ka tas 

5. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji atklāj saviem 
klientiem un potenciāliem klientiem 
interešu konfliktu vispārējo raksturu un 
avotus un pasākumus, kas veikti, lai 
mazinātu šos riskus.
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ir nepieciešams, lai pasākumi, kas veikti 
saskaņā ar 3. punktā minētajiem 
iekšējiem noteikumiem, būtu efektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Platformas un ieguldītāju interešu 
saskaņošana

1. Lai nodrošinātu, ka platformas saskaņo 
savus stimulus ar ieguldītāju stimuliem, 
tiek veicināta stimulu mehānismu 
ieviešana.

2. Kolektīvās finansēšanas platformas var 
piedalīties projekta finansēšanā. Šī 
līdzdalība nepārsniedz 2 % no projektam 
uzkrātā kapitāla.

3. Kad projekts sekmīgi izstājas no 
platformas, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojuma sniedzējs var saņemt maksu 
par panākumiem (pārnese).

4. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs pirms atļaujas saņemšanas 
iesniedz EVTI aprakstu par interešu 
saskaņošanas politiku, ko tas plāno 
izmantot, un pieprasa to apstiprināt.

5. Platforma var grozīt interešu 
saskaņošanas politiku reizi trijos gados. 
EVTI ir jāapstiprina jebkādi grozījumi.

6. Platforma savā tīmekļa vietnē — labi 
pamanāmā vietā — skaidri apraksta savu 
interešu saskaņošanas politiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 236
Marco Valli

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Operacionālo funkciju nodošana 
ārpakalpojumu sniedzējiem nedrīkst būtiski 
pasliktināt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju iekšējās kontroles 
kvalitāti un EVTI spēju uzraudzīt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēja visu to pienākumu izpildi, kas 
noteikti šajā regulā.

2. Operacionālo funkciju nodošana 
ārpakalpojumu sniedzējiem nedrīkst būtiski 
pasliktināt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju iekšējās kontroles 
kvalitāti un valsts kompetentās iestādes
spēju uzraudzīt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja visu to pienākumu 
izpildi, kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Operacionālo funkciju nodošana 
ārpakalpojumu sniedzējiem nedrīkst 
būtiski pasliktināt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju iekšējās kontroles 
kvalitāti un EVTI spēju uzraudzīt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēja visu to pienākumu izpildi, kas 
noteikti šajā regulā.

2. Operacionālo funkciju nodošana 
ārpakalpojumu sniedzējiem nedrīkst 
pasliktināt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju iekšējās kontroles 
kvalitāti un EVTI spēju uzraudzīt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēja visu to pienākumu izpildi, kas 
noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji vai trešās 
personas – pakalpojumu sniedzēji, kas 
rīkojas to vārdā, nedrīkst turēt klientu 
līdzekļus vai sniegt maksājumu 
pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad šie 
līdzekļi ir paredzēti maksājumu 
pakalpojumu sniegšanai saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem un 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs vai trešā persona – pakalpojumu 
sniedzējs, kas rīkojas tā vārdā, ir 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kā 
definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 
4. panta 11. punktā.

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji vai trešās 
personas – pakalpojumu sniedzēji, kas 
rīkojas to vārdā, nedrīkst turēt klientu 
līdzekļus vai sniegt maksājumu 
pakalpojumus, vai rīkoties kā turētāji, 
izņemot gadījumus, kad šie līdzekļi ir 
paredzēti maksājumu pakalpojumu 
sniegšanai saistībā ar kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumiem un kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai 
trešā persona – pakalpojumu sniedzējs, kas 
rīkojas tā vārdā, ir maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kā definēts 
Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 
11. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Anne Sander

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nenodrošina 
maksājumu pakalpojumus vai līdzekļu 
turēšanu un glabāšanu saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem vai 
nu paši, vai ar trešās personas starpniecību, 
šie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji ievieš un uztur pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka projektu īpašnieki pieņem 
kolektīvās finansēšanas piedāvājumu 
finansējumu vai maksājumu tikai no 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kā 
definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. 
panta 11. punktā.

4. Ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nenodrošina 
maksājumu pakalpojumus vai līdzekļu 
turēšanu un glabāšanu saistībā ar 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem vai 
nu paši, vai ar trešās personas starpniecību, 
šie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji ievieš un uztur pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka projektu īpašnieki pieņem 
kolektīvās finansēšanas piedāvājumu 
finansējumu vai maksājumu tikai no 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai 
viņa pārstāvja, kā definēts Direktīvas (ES) 
2015/2366 4. panta 11. punktā un 
19. pantā.

Or. fr
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Pamatojums

Platformām vajadzētu būt iespējai nodrošināt maksājumu pakalpojumus ar trešo personu 
palīdzību, t. i, saskaņā ar otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas (PSD 2) 19. pantu.

Grozījums Nr. 240
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai.

1. Jebkura juridiskā persona, kas 
plāno kļūt par kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju atbilstoši šai 
regulai, iesniedz pieteikumu tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tā veic 
uzņēmējdarbību, lai saņemtu atļauju 
sniegt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Neena Gill

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai.

1. Jebkura juridiskā persona, kas 
plāno kļūt par kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju, iesniedz 
pieteikumu tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību, lai 
saņemtu atļauju sniegt kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Marco Valli
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai.

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tā veic 
uzņēmējdarbību, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja atļaujas 
saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai.

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai. Kad EVTI saņem
pieteikumu atļaujas saņemšanai, tā par to 
informē valsts kompetento iestādi. Valsts 
kompetentā iestāde var iesniegt EVTI 
piezīmi, kurā ir izklāstīti iespējamie 
iebildumi vai komentāri attiecībā uz 
pieteikuma iesniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Juridiska persona, kas plāno sniegt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai.

1. Juridiska persona, kas plāno sniegt 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 
iesniedz pieteikumu EVTI kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļaujas saņemšanai. Kad EVTI saņem 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, tā par to 
informē valsts kompetento iestādi. Valsts 
kompetentā iestāde var iesniegt EVTI 
iebildumus attiecībā uz pieteikuma 
iesniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aprakstu par potenciālā kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
darbības nepārtrauktības pasākumiem;

g) aprakstu par potenciālā kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
darbības nepārtrauktības pasākumiem, lai 
pārliecinātos, ka platformas 
maksātnespējas gadījumā aizdevumu 
atmaksa un ieguldījumi joprojām tiks 
administrēti atbilstoši ieguldītāju 
interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) aprakstu par potenciālā kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
iekšējiem noteikumiem, lai novērstu, ka tā 
kapitāldaļu turētāji, kuri tur 20 % vai 
vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, tā 

j) aprakstu par potenciālā kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
iekšējiem noteikumiem, lai novērstu, ka tā 
kapitāldaļu turētāji, kuri tur 10 % vai 
vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, tā 
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vadītāji vai darbinieki vai jebkura persona, 
kas ar viņiem ir tieši vai netieši saistīta ar 
kontroles starpniecību, iesaistās kolektīvās 
finansēšanas darījumos, kurus piedāvā 
potenciālais kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs;

vadītāji vai darbinieki vai jebkura persona, 
kas ar viņiem ir tieši vai netieši saistīta ar 
kontroles starpniecību, iesaistās kolektīvās 
finansēšanas darījumos, kurus piedāvā 
potenciālais kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) bankas izraksts, kas apliecina, ka 
ir pieejamas kapitāldaļas 60 000 EUR 
vērtībā, kas ir nepieciešamas licences 
saņemšanai, vai civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana par šādu summu;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Anne Sander

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz piegādātāju organizāciju, ja nav vajadzīgo minimālo kapitāla prasību, 
priekšlikumā būtu jāparedz pienākums, ka pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus, jebkurā brīdī jāspēj pierādīt tāda apdrošināšanas līguma 
esamība, kas ietver finansiālās sekas gadījumā, ja tiek pārkāptas šo pakalpojumu sniedzēju 
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profesionālās saistības.

Grozījums Nr. 249
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju sākotnējais 
kapitāls ir 50 000 EUR.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Neena Gill

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI 20 darbdienu laikā pēc 
1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas 
novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja 
pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka 
termiņu, kurā potenciālajam kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir 
jāsniedz trūkstošā informācija.

4. Valsts kompetentā iestāde 
30 darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā 
pieteikuma saņemšanas novērtē, vai 
pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav 
pilnīgs, valsts kompetentā iestāde nosaka 
termiņu, kurā potenciālajam kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir 
jāsniedz trūkstošā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Marco Valli

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI 20 darbdienu laikā pēc 4. Valsts kompetentā iestāde, cieši 



AM\1162839LV.docx 63/103 PE627.793v01-00

LV

1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas 
novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja 
pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka 
termiņu, kurā potenciālajam kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir 
jāsniedz trūkstošā informācija.

sadarbojoties ar EVTI, 20 darbdienu laikā 
pēc 1. punktā minētā pieteikuma 
saņemšanas novērtē, vai pieteikums ir 
pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, valsts 
kompetentā iestāde nosaka termiņu, kurā 
potenciālajam kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējam ir jāsniedz 
trūkstošā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI 20 darbdienu laikā pēc 
1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas 
novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja 
pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka 
termiņu, kurā potenciālajam kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir 
jāsniedz trūkstošā informācija.

4. Valsts kompetentā iestāde
20 darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā 
pieteikuma saņemšanas novērtē, vai 
pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav 
pilnīgs, valsts kompetentā iestāde nosaka 
termiņu, kurā potenciālajam kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir
jāsniedz trūkstošā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Marco Valli

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 1. punktā minētais pieteikums ir 
pilnīgs, EVTI nekavējoties par to informē 
potenciālo kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju.

5. Ja 1. punktā minētais pieteikums ir 
pilnīgs, valsts kompetentā iestāde
nekavējoties par to informē potenciālo 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 1. punktā minētais pieteikums ir 
pilnīgs, EVTI nekavējoties par to informē 
potenciālo kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju.

5. Ja 1. punktā minētais pieteikums ir 
pilnīgs, valsts kompetentā iestāde
nekavējoties par to informē potenciālo 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Marco Valli

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma saņemšanas novērtē, vai 
potenciālais kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, un pieņem pilnībā 
pamatotu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka 
atļauju kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējam. EVTI ir tiesības 
atteikt atļauju, ja ir objektīvi un pierādāmi 
iemesli uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja pārvaldība var 
apdraudēt tā efektīvu, pareizu un 
piesardzīgu pārvaldību un darbības 
nepārtrauktību un klientu interešu 
pienācīgu ievērošanu, un tirgus integritāti.

6. Valsts kompetentā iestāde, cieši 
sadarbojoties ar EVTI, divu mēnešu laikā 
pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas 
novērtē, vai potenciālais kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām, un 
pieņem pilnībā pamatotu lēmumu, ar ko 
piešķir vai atsaka atļauju kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējam. 
Valsts kompetentajai iestādei ir tiesības 
atteikt atļauju, ja ir objektīvi un pierādāmi 
iemesli uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja pārvaldība var 
apdraudēt tā efektīvu, pareizu un 
piesardzīgu pārvaldību un darbības 
nepārtrauktību un klientu interešu 
pienācīgu ievērošanu, un tirgus integritāti.

Or. en



AM\1162839LV.docx 65/103 PE627.793v01-00

LV

Grozījums Nr. 256
Neena Gill

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma saņemšanas novērtē, vai 
potenciālais kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, un pieņem pilnībā 
pamatotu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka 
atļauju kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējam. EVTI ir tiesības 
atteikt atļauju, ja ir objektīvi un pierādāmi 
iemesli uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja pārvaldība var 
apdraudēt tā efektīvu, pareizu un 
piesardzīgu pārvaldību un darbības 
nepārtrauktību un klientu interešu 
pienācīgu ievērošanu, un tirgus integritāti.

6. Valsts kompetentā iestāde trīs
mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
saņemšanas novērtē, vai potenciālais 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un pieņem pilnībā pamatotu 
lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka atļauju 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējam. Valsts kompetentajai iestādei
ir tiesības atteikt atļauju, ja ir objektīvi un 
pierādāmi iemesli uzskatīt, ka kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
pārvaldība var apdraudēt tā efektīvu, 
pareizu un piesardzīgu pārvaldību un 
darbības nepārtrauktību un klientu interešu 
pienācīgu ievērošanu, un tirgus integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma saņemšanas novērtē, vai 
potenciālais kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, un pieņem pilnībā 
pamatotu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka 
atļauju kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējam. EVTI ir tiesības 
atteikt atļauju, ja ir objektīvi un pierādāmi 
iemesli uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja pārvaldība var 
apdraudēt tā efektīvu, pareizu un 

6. Valsts kompetentā iestāde divu 
mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
saņemšanas novērtē, vai potenciālais 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un pieņem pilnībā pamatotu 
lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka atļauju 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējam. Valsts kompetentajai iestādei
ir tiesības atteikt atļauju, ja ir objektīvi un 
pierādāmi iemesli uzskatīt, ka kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
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piesardzīgu pārvaldību un darbības 
nepārtrauktību un klientu interešu 
pienācīgu ievērošanu, un tirgus integritāti.

pārvaldība var apdraudēt tā efektīvu, 
pareizu un piesardzīgu pārvaldību un 
darbības nepārtrauktību un klientu interešu 
pienācīgu ievērošanu, un tirgus integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Marco Valli

Regulas priekšlikums
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Valsts kompetentā iestāde paziņo 
EVTI par savu lēmumu, ar ko piešķir vai 
atsaka atļauju. EVTI var pieprasīt 
novērtējumu par atbilstību prasībām, kas 
ir jāizpilda, lai saņemtu atļauju, un 
iemeslus, ar ko tiek pamatota atļaujas 
piešķiršana. Ja EVTI nepiekrīt valsts 
kompetentās iestādes lēmumam, tā 
izklāsta savus iemeslus un paskaidro un 
pamato visas būtiskās novirzes no 
lēmuma.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Marco Valli

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI informē potenciālo 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju par savu lēmumu piecu 
darbdienu laikā pēc minētā lēmuma 
pieņemšanas.

7. Valsts kompetentā iestāde informē 
potenciālo kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju par savu lēmumu 
uzreiz pēc minētā lēmuma pieņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Neena Gill

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI informē potenciālo 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju par savu lēmumu piecu
darbdienu laikā pēc minētā lēmuma 
pieņemšanas.

7. Valsts kompetentā iestāde informē 
potenciālo kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju par savu lēmumu 
divu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI informē potenciālo 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju par savu lēmumu piecu 
darbdienu laikā pēc minētā lēmuma 
pieņemšanas.

7. Valsts kompetentā iestāde informē 
potenciālo kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju par savu lēmumu 
piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Trešo valstu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju pilnvarošana



PE627.793v01-00 68/103 AM\1162839LV.docx

LV

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, kurš veic uzņēmējdarbību trešā 
valstī, var sniegt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumus Savienībā, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:

a) Komisija saskaņā ar šā panta 2. punktu 
ir pieņēmusi īstenošanas aktu, kas ir 
lēmums par līdzvērtību attiecībā uz valsti, 
kurā kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību;

b) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējam ir atļauja sniegt kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus attiecīgajā 
trešā valstī, kurā to uzrauga; c) ir 
izveidota un darbojas 3. punktā minētā 
sadarbības sistēma.

Kad pirmajā daļā minētie nosacījumi ir 
izpildīti, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs reģistrē EVTI savu 
nodomu sniegt pakalpojumus Savienībā.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, 
ar kuru konstatē, ka trešās valsts tiesiskais 
regulējums un uzraudzības prakse 
nodrošina, ka:

a) šajā trešā valstī pilnvarotie kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēji 
ievēro šo regulu vai ievēro juridiski 
saistošas prasības, kas izvirzītas minētās 
trešās valsts tiesību aktos, kuri ir 
līdzvērtīgi piemērojamo Savienības tiesību 
aktu prasībām;

b) saistošās prasības attiecīgajā trešā 
valstī tiek efektīvi uzraudzītas un tiek 
pastāvīgi nodrošināta to efektīva izpilde.

Šādu īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
37.a panta 2. punktā.

3. EVTI izveido sadarbības sistēmas ar 
kompetentajām iestādēm trešās valstīs, 
kuru tiesiskais regulējums un uzraudzības 
prakse saskaņā ar šā panta 2. punktu ir 
atzīta par līdzvērtīgu.

Šādās sistēmās nosaka vismaz: a) 
mehānismu, ko izmanto informācijas 
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apmaiņai starp EVTI un attiecīgo trešo 
valstu kompetentajām iestādēm, tostarp 
piekļuvi visai tai attiecīgajai informācijai 
par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri ir saņēmuši atļauju 
attiecīgajā trešā valstī, kuru pieprasa 
EVTI;

b) mehānismu, ko izmanto, lai 
nekavējoties informētu EVTI, ja trešās 
valsts kompetentā iestāde uzskata, ka 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, kurš saņēmis atļauju attiecīgajā 
trešā valstī un kura uzraudzību tā 
nodrošina, šajā trešā valstī neievēro 
saņemtās atļaujas nosacījumus vai citus 
valsts tiesību aktus;

c) uzraudzības darbību koordinēšanas 
procedūras.

4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu 3. punktā 
minēto sadarbības sistēmu satura 
minimumu un tādējādi nodrošinātu, ka 
kompetentās iestādes un EVTI spēj īstenot 
visas savas uzraudzības pilnvaras saskaņā 
ar šo regulu.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz ... 
[XX mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas].

Komisija tiek pilnvarota papildināt šo 
regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Anne Sander

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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10.a pants

Apdrošināšana

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējam jebkurā brīdī jābūt iespējai 
pierādīt, ka eksistē apdrošināšanas 
līgums, kas apdrošina kolektīvās 
finansēšanas pakalpojuma sniedzēju pret 
finansiālajām sekām, kas izriet no viņa 
profesionālās civiltiesiskās atbildības, 
gadījumā, ja netiek pildīti viņa 
profesionālie pienākumi, kas paredzēti 
šajā regulā.

2. Līdz [datums sešus mēnešus pirms 
spēkā stāšanās dienas] Komisija pieņem 
deleģēto aktu saskaņā ar 37. pantu, lai 
precizētu noteikumus, kas vajadzīgi 
1. punktā minētajai apdrošināšanai.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz piegādātāju organizāciju, ja nav vajadzīgo minimālo kapitāla prasību, 
priekšlikumā būtu jāparedz pienākums, ka pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumus, jebkurā brīdī jāspēj pierādīt tāda apdrošināšanas līguma 
esamība, kas ietver finansiālās sekas gadījumā, ja tiek pārkāptas šo pakalpojumu sniedzēju 
profesionālās saistības.

Grozījums Nr. 264
Marco Valli

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju reģistrs

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju un kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumu centralizēts reģistrs

Or. en

Grozījums Nr. 265
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Brian Hayes

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI izveido visu kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju 
reģistru. Šis reģistrs ir publiski pieejams tās 
tīmekļa vietnē, un to regulāri atjaunina.

1. EVTI izveido visu to kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju 
reģistru, kuriem valstu kompetentās 
iestādes ir izsniegušas atļauju saskaņā ar 
10. pantu, un atsevišķu reģistru, kurā 
norāda visus trešo valstu kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējus, 
kuri ir reģistrēti EVTI saskaņā ar 
10.a pantu. Šis reģistrs ir publiski pieejams 
tās tīmekļa vietnē, un to regulāri atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Marco Valli

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI izveido visu kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju 
reģistru. Šis reģistrs ir publiski pieejams tās 
tīmekļa vietnē, un to regulāri atjaunina.

1. EVTI izveido visu saskaņā ar 
10. pantu pilnvaroto kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju
centralizētu reģistru, kas nodrošina 
piekļuvi atsevišķiem projektiem vai 
piedāvājumiem, kuri ietverti katrā 
kolektīvās finansēšanas platformā. Šis 
reģistrs ir publiski pieejams tās tīmekļa 
vietnē, un to regulāri atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Marco Valli

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atjaunināta informācija par 
atsevišķiem kolektīvās finansēšanas 
projektiem vai piedāvājumiem, kuri 
ietverti katrā kolektīvās finansēšanas 
platformā;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Brian Hayes

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz savus 
pakalpojumus EVTI uzraudzībā.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs sniedz savus 
pakalpojumus tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes uzraudzībā, kur kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir 
saņēmis atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Marco Valli

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz savus 
pakalpojumus EVTI uzraudzībā.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz savus 
pakalpojumus valstu kompetento iestāžu
uzraudzībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Marco Valli

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts izraugās vienu 
vai vairākas valsts kompetentās iestādes, 
kas atbild par atļauju izsniegšanu un 
uzraudzības pilnvaru īstenošanu attiecībā 
uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Marco Valli

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI novērtē kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju to 
pienākumu izpildi, kas noteikti šajā regulā.

3. Valstu kompetentās iestādes
novērtē kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju to pienākumu 
izpildi, kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI novērtē kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju to 
pienākumu izpildi, kas noteikti šajā regulā.

3. EVTI sadarbībā ar valstu 
kompetentajām iestādēm novērtē 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju to pienākumu izpildi, kas noteikti 
šajā regulā.
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Or. en

Grozījums Nr. 273
Marco Valli

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji bez liekas 
kavēšanās paziņo EVTI par jebkādām 
būtiskām izmaiņām nosacījumos attiecībā 
uz atļauju un pēc pieprasījuma sniedz 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
novērtētu to atbilstību šai regulai.

4. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji bez liekas 
kavēšanās paziņo valsts kompetentajai 
iestādei par jebkādām būtiskām izmaiņām 
nosacījumos attiecībā uz atļauju un pēc 
pieprasījuma sniedz informāciju, kas 
nepieciešama, lai novērtētu to atbilstību šai 
regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Marco Valli

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI ir tiesības atsaukt kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļauju 
jebkurā no šādām situācijām, kurās 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs:

1. Valsts kompetentajai iestādei ir 
tiesības atsaukt kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja atļauju jebkurā no 
šādām situācijām, kurās kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs:

Or. en

Grozījums Nr. 275
Marco Valli

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI atsauc kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja 
atļauju, ja EVTI uzskata, ka 2. punkta a) 
un b) apakšpunktā minētie fakti ietekmē 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēja vadības labo reputāciju vai 
liecina par pārvaldības kārtības, iekšējās 
kontroles mehānismu vai 5. pantā minēto 
procedūru nepilnību.

3. Valsts kompetentā iestāde atsauc 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēja atļauju, ja valsts kompetentā 
iestāde, apspriežoties ar EVTI, secina, ka 
2. punkta a) un b) apakšpunktā minētie 
fakti ietekmē kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja vadības labo 
reputāciju vai liecina par pārvaldības 
kārtības, iekšējās kontroles mehānismu vai 
5. pantā minēto procedūru nepilnību.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Marco Valli

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lēmumu atsaukt kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļauju 
EVTI bez liekas kavēšanās paziņo tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību.

4. Lēmumu atsaukt kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļauju 
valsts kompetentā iestāde bez liekas 
kavēšanās paziņo EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Marco Valli

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja visa informācija,
tostarp tirgvedības paziņojumi, kā minēts 
19. pantā, klientiem vai potenciālajiem 
klientiem par sevi, par izmaksām un 

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja visa informācija, 
tostarp tirgvedības paziņojumi, kā minēts 
19. pantā, klientiem vai potenciālajiem 
klientiem par sevi, par izmaksām un 
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maksām saistībā ar kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumiem vai ieguldījumiem, par 
kolektīvās finansēšanas nosacījumiem, 
tostarp kolektīvās finansēšanas projektu 
atlases kritērijiem, vai par kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu būtību un ar 
tiem saistītajiem riskiem ir skaidra,
saprotama, pilnīga un pareiza.

maksām saistībā ar kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumiem vai ieguldījumiem, par 
kolektīvās finansēšanas nosacījumiem, 
tostarp kolektīvās finansēšanas projektu
atlases kritērijiem, vai par kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu būtību un ar 
tiem saistītajiem riskiem ir objektīva,
skaidra, pareiza un nav maldinoša.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja visa informācija, 
tostarp tirgvedības paziņojumi, kā minēts 
19. pantā, klientiem vai potenciālajiem 
klientiem par sevi, par izmaksām un 
maksām saistībā ar kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumiem vai ieguldījumiem, par 
kolektīvās finansēšanas nosacījumiem, 
tostarp kolektīvās finansēšanas projektu 
atlases kritērijiem, vai par kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu būtību un ar 
tiem saistītajiem riskiem ir skaidra, 
saprotama, pilnīga un pareiza.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēja visa informācija, 
tostarp tirgvedības paziņojumi, kā minēts 
19. pantā, klientiem vai potenciālajiem 
klientiem par sevi, par izmaksām, finanšu 
riskiem un maksām saistībā ar kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumiem vai 
ieguldījumiem, par kolektīvās finansēšanas 
nosacījumiem, tostarp kolektīvās 
finansēšanas projektu atlases kritērijiem, 
vai par kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu būtību un ar tiem saistītajiem 
riskiem ir skaidra, saprotama, pilnīga un 
pareiza.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kolektīvās finansēšanas 
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pakalpojumu sniedzēji reizi pusgadā 
atklāj savā kolektīvās finansēšanas 
platformā iekļauto kolektīvās 
finansēšanas projektu saistību neizpildes 
rādītāju pēdējos 48 mēnešos vai, ja 
platforma pastāv mazāk nekā četrus 
gadus, kopš tās darbības sākuma. Saistību 
neizpildes rādītāju publicē tiešsaistē 
platformas tīmekļa vietnes skaidri 
redzamā vietā. Paziņojumu par saistību 
neizpildes rādītāju reizi pusgadā nosūta 
EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Eiropas Komisija pieņem deleģēto 
aktu saskaņā ar 37. pantu, lai precizētu 
metodiku kolektīvās finansēšanas 
platformā piedāvāto projektu saistību 
neizpildes rādītāja aprēķināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto 
informāciju sniedz potenciālajiem 
klientiem, pirms tie iesaistās kolektīvās 
finansēšanas darījumā.

2. Šā panta 1. punktā minētajai 
informācijai jābūt pieejamai
potenciālajiem klientiem jebkurā attiecīgā 
laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 282
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Uzticamības pārbaudes prasības

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji veic minimālo uzticamības 
pārbaudi attiecībā uz kolektīvās 
finansēšanas projektu īpašniekiem, kas 
vēlas saņemt finansējumu, izmantojot šo 
pakalpojumu sniedzēju kolektīvās 
finansēšanas platformu.

2. Šā panta 1. punktā minētā minimālā 
uzticamības pārbaude ietver visu turpmāk 
norādīto:

a) pierādījumu, ka projekta īpašnieks ir 
persona ar labu reputāciju un atbilstošām 
zināšanām un pieredzi, lai atrastu 
ieguldītāju kolektīvās finansēšanas 
platformā;

b) pierādījumu, ka attiecībā uz projekta 
īpašnieku sodāmības reģistrā nav ierakstu 
par notiesāšanu vai sankcijām saskaņā ar 
spēkā esošajiem valsts noteikumiem tādās 
jomās kā komerctiesības, maksātnespējas 
tiesības, finanšu pakalpojumu tiesību akti, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas tiesību akti, krāpšana vai 
profesionālā atbildība.

3. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji publisko uzticamības pārbaudes, 
kas veiktas attiecībā uz jebkuru kolektīvās 
finansēšanas projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Marco Valli
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Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Saistību neizpildes rādītāja atklāšana

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji reizi pusgadā publisko savās 
platformās piedāvāto kolektīvās 
finansēšanas projektu saistību neizpildes 
rādītāju pēdējos 12 mēnešos. Saistību 
neizpildes rādītāju publicē kolektīvās 
finansēšanas platformas tīmekļa vietnes 
skaidri redzamā vietā.

2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 37. pantu, lai precizētu 
metodiku projektu saistību neizpildes 
rādītāja aprēķināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b pants

Saistību neizpildes rādītāja atklāšana

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji reizi ceturksnī atklāj kolektīvās 
finansēšanas platformā reģistrēto 
kolektīvās finansēšanas projektu saistību 
neizpildes rādītāju pēdējos 36 mēnešos 
vai, ja platforma pastāv mazāk nekā trīs 
gadus, kopš tās darbības sākuma.

2. Kolektīvās finansēšanas platformā 
reģistrēto kolektīvās finansēšanas 
projektu saistību neizpildes rādītāju 
publicē kolektīvās finansēšanas 
platformas tīmekļa vietnes skaidri 
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redzamā vietā.

3. Eiropas Komisija pieņem deleģēto aktu 
saskaņā ar 37. pantu, lai precizētu 
metodiku kolektīvās finansēšanas 
platformā piedāvāto projektu saistību 
neizpildes rādītāja aprēķināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, pirms sniegt 
potenciālajiem ieguldītājiem pilnīgu 
piekļuvi kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem, novērtē, vai un kādi 
piedāvātie kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi ir piemēroti potenciālajiem 
ieguldītājiem.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji novērtē, vai un kādi 
piedāvātie kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi ir piemēroti potenciālajiem 
ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, pirms sniegt 
potenciālajiem ieguldītājiem pilnīgu 
piekļuvi kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem, novērtē, vai un kādi 
piedāvātie kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumi ir piemēroti potenciālajiem 
ieguldītājiem.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, pirms sniegt 
potenciālajiem ieguldītājiem pilnīgu 
piekļuvi kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumiem un ļaut tajos ieguldīt, 
novērtē, vai un kādi piedāvātie kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumi ir piemēroti 
potenciālajiem ieguldītājiem.
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Or. fr

Pamatojums

Ja potenciālais ieguldītājs nesniedz pietiekami daudz informācijas, lai pabeigtu 
pārskatāmības un zināšanu pārbaudi, viņam nevajadzētu ļaut ieguldīt līdzekļus kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumā.

Grozījums Nr. 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a. Piekļuve informācijai par 
kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem 
tiek piešķirta tikai tiem potenciālajiem 
ieguldītājiem, kuri ir iesnieguši savu 
personisko informāciju, ir iepazinušies ar 
riskiem, kas saistīti ar kolektīvo 
finansēšanu, un ir nepārprotami 
piekrituši tos uzņemties.

Or. fr

Pamatojums

Potenciālajam ieguldītājam, pirms viņš var piekļūt kolektīvās finansēšanas platformas 
piedāvājumiem, ir jāpiekrīt uzņemties risku, kas saistīts ar kolektīvo finansēšanu, piemēram, 
ar ieguldījumu zaudējumiem un iegūto vērtspapīru nelikviditāti.

Grozījums Nr. 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējuma veikšanai saskaņā ar 
1. punktu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji pieprasa 

2. Novērtējuma veikšanai saskaņā ar 
1.a punktu kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji pieprasa 
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informāciju par potenciālā ieguldītāja 
pamatzināšanām un riska izpratni par 
ieguldījumiem vispār un kolektīvās 
finansēšanas platformā piedāvāto 
ieguldījumu veidiem, tostarp informāciju 
par:

informāciju par potenciālā ieguldītāja 
zināšanām, pieredzi, ieguldīšanas 
mērķiem, finansiālo situāciju un riska 
izpratni par ieguldījumiem vispār un 
kolektīvās finansēšanas platformā 
piedāvāto ieguldījumu veidiem, tostarp 
informāciju par:

Or. fr

Pamatojums

Tāpat, būtu jāpastiprina pārbaude par pārredzamību un zināšanām attiecībā uz potenciālā 
ieguldītāja ienākšanu tirgū, lai labāk nodrošinātu šā ieguldītāja informētu piekrišanu 
attiecībā uz riskiem. Pārbaudes apjomam jāaptver ne tikai potenciālā ieguldītāja zināšanas 
un pieredze, bet arī viņa finansiālā situācija un ieguldīšanas mērķi.

Grozījums Nr. 289
Anne Sander

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visām attiecīgām zināšanām vai
profesionālo pieredzi saistībā ar kolektīvās 
finansēšanas ieguldījumiem.

b) visām attiecīgām zināšanām un
profesionālo pieredzi saistībā ar kolektīvās 
finansēšanas ieguldījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 290
Marco Valli

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja potenciālie ieguldītāji nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
1. punktu, vai ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 

4. Ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 
ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu vai 
pakalpojumi nav tiem piemēroti, 
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ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi var tiem nebūt piemēroti, un 
sniedz tiem brīdinājumu par risku. Minētā 
informācija vai brīdinājums par risku 
neattur potenciālos ieguldītājus no 
ieguldīšanas kolektīvās finansēšanas 
projektos.

kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi var tiem nebūt piemēroti, un 
sniedz tiem brīdinājumu par risku. Minētā 
informācija vai brīdinājums par risku 
neattur potenciālos ieguldītājus no 
ieguldīšanas kolektīvās finansēšanas 
projektos. Šajā brīdinājumā skaidri 
norāda risku zaudēt visus ieguldītos 
līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Anne Sander

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja potenciālie ieguldītāji nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 1. 
punktu, vai ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 
ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi var tiem nebūt piemēroti, un 
sniedz tiem brīdinājumu par risku. Minētā 
informācija vai brīdinājums par risku 
neattur potenciālos ieguldītājus no 
ieguldīšanas kolektīvās finansēšanas 
projektos.

4. Ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, kolektīvās 
finansēšanas pakalpojuma piedāvājums
nav piemērots potenciālajiem 
ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji informē šos 
potenciālos ieguldītājus, ka viņu platformās 
piedāvātie pakalpojumi var tiem nebūt 
piemēroti, un sniedz tiem brīdinājumu par 
risku. Minētā informācija vai brīdinājums 
par risku neattur potenciālos ieguldītājus 
no ieguldīšanas kolektīvās finansēšanas 
projektos.

Or. fr

Pamatojums

Potenciālajiem ieguldītājiem būtu jāparedz pienākums izturēt zināšanu pārbaudi, pirms viņi 
iegulda līdzekļus kolektīvās finansēšanas piedāvājumos. Neatkarīgi no tā, vai pārbaude ir 
negatīva, vai pozitīva, jebkurā gadījumā ieguldītājs var ieguldīt projektā pēc tam, kad 
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platforma ir viņu informējusi par šīs pārbaudes rezultātiem. Jebkurā gadījumā attiecībā uz 
ieguldītāju ir obligāti jāveic minētā zināšanu pārbaude.

Grozījums Nr. 292
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja potenciālie ieguldītāji nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
1. punktu, vai ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 
ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi var tiem nebūt piemēroti, un 
sniedz tiem brīdinājumu par risku. Minētā 
informācija vai brīdinājums par risku 
neattur potenciālos ieguldītājus no 
ieguldīšanas kolektīvās finansēšanas 
projektos.

4. Ja potenciālie ieguldītāji nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
1. punktu, vai ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 
ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi tiem nav piemēroti un tos 
noteikti attur no ieguldīšanas kolektīvās 
finansēšanas projektos.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja potenciālie ieguldītāji nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
1. punktu, vai ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 
ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 

4. Ja potenciālie ieguldītāji nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
1. punktu, vai ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, potenciālajiem 
ieguldītājiem nav pietiekamu zināšanu, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
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sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi var tiem nebūt piemēroti, un 
sniedz tiem brīdinājumu par risku. Minētā 
informācija vai brīdinājums par risku 
neattur potenciālos ieguldītājus no 
ieguldīšanas kolektīvās finansēšanas 
projektos.

sniedzēji informē šos potenciālos 
ieguldītājus, ka viņu platformās piedāvātie 
pakalpojumi tiem nav piemēroti un tos 
attur no ieguldīšanas kolektīvās 
finansēšanas projektos.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Marco Valli

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji vienmēr piedāvā ieguldītājiem un 
potenciālajiem ieguldītājiem iespēju veikt 
to zaudējumu segšanas spējas simulāciju, 
ko aprēķina kā 10 % no to neto vērtības, 
pamatojoties uz šādu informāciju:

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji vienmēr piedāvā ieguldītājiem un 
potenciālajiem ieguldītājiem iespēju veikt 
to zaudējumu segšanas spējas simulāciju, 
ko aprēķina kā 3 % no to neto vērtības, 
pamatojoties uz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 295
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no simulācijas rezultātiem 
ieguldītājiem un potenciālajiem 
ieguldītājiem netiek liegts ieguldīt 
kolektīvās finansēšanas projektos.

Ieguldītāji un potenciālie ieguldītāji ir 
jāattur no ieguldīšanas kolektīvās 
finansēšanas projektos, ja saskaņā ar
simulācijas rezultātiem potenciālajam 
ieguldītājam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, lai segtu zaudējumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 296
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no simulācijas rezultātiem 
ieguldītājiem un potenciālajiem 
ieguldītājiem netiek liegts ieguldīt 
kolektīvās finansēšanas projektos.

Ieguldītāji un potenciālie ieguldītāji ir 
jāattur no ieguldīšanas kolektīvās 
finansēšanas projektos, ja saskaņā ar
simulācijas rezultātiem potenciālajam 
ieguldītājam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu, lai segtu zaudējumus. Jebkurā 
gadījumā ieguldītāji nevar ieguldīt vairāk 
nekā EUR 3000 vienā kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no simulācijas rezultātiem 
ieguldītājiem un potenciālajiem 
ieguldītājiem netiek liegts ieguldīt 
kolektīvās finansēšanas projektos.

Pamatojoties uz simulācijas rezultātiem, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji var liegt ieguldītājiem un 
potenciālajiem ieguldītājiem ieguldīt 
kolektīvās finansēšanas projektos. Tomēr 
ieguldītāji joprojām ir pilnībā atbildīgi par 
risku, kas saistīts ar ieguldījumu 
veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
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15. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldītāji nevar ieguldīt vairāk nekā 
EUR 4000 vienā kolektīvās finansēšanas 
projektā un gadā nevar ieguldīt vairāk 
nekā EUR 12 000 vienā kolektīvās 
finansēšanas platformā.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Anne Sander

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 37. pantu, lai precizētu 
pasākumus, kas ir nepieciešami, lai:

6. Komisijai sešu mēnešu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā jāpieņem 
deleģētie akti saskaņā ar 37. pantu, lai 
precizētu pasākumus, kas ir nepieciešami, 
lai:

Or. fr

Grozījums Nr. 300
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz 
potenciālajiem ieguldītājiem ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu, kuru projekta 
īpašnieks sagatavo katram kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam. Ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu sagatavo vismaz 
vienā no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām 
valodām vai valodā, ko parasti lieto 

1. Ieguldījumu pamatinformācijas 
lapu sagatavo projekta īpašnieks katram 
kolektīvās finansēšanas piedāvājumam. 
Ieguldījumu pamatinformācijas lapu 
sagatavo vismaz vienā no attiecīgās 
dalībvalsts oficiālajām valodām vai angļu
valodā.
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starptautisko finanšu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Marco Valli

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz 
potenciālajiem ieguldītājiem ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu, kuru projekta 
īpašnieks sagatavo katram kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam. Ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu sagatavo vismaz 
vienā no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām 
valodām vai valodā, ko parasti lieto 
starptautisko finanšu jomā.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz 
potenciālajiem ieguldītājiem ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu, kuru projekta 
īpašnieks sagatavo katram kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam. Ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu sagatavo vismaz 
vienā no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām 
valodām un angļu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Anne Sander

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz 
potenciālajiem ieguldītājiem ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu, kuru projekta 
īpašnieks sagatavo katram kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam. Ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu sagatavo vismaz 
vienā no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām 
valodām vai valodā, ko parasti lieto 
starptautisko finanšu jomā.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji sniedz 
potenciālajiem ieguldītājiem ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu, kuru projekta 
īpašnieks sagatavo katram kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumam. Ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu sagatavo vismaz 
vienā no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām 
valodām vai kopīgajā valodā, ko lieto 
starptautisko finanšu jomā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 303
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji, kuri piedāvā šīs regulas 3. panta 
1. punkta a) apakšpunkta i) punktā 
minētos pakalpojumus, potenciālajiem 
ieguldītājiem sniedz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 304
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
.
.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas nav noguldījumu produkts, un 
kolektīvās finansēšanas projektos jums 
nevajadzētu ieguldīt vairāk nekā 10 % no 
neto aktīviem.

Tas nav noguldījumu produkts, un mēs 
jums iesakām kolektīvās finansēšanas 
projektos ieguldīt ne vairāk kā 10 % no 
neto aktīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Marco Valli

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
.
.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas nav noguldījumu produkts, un Tas nav noguldījumu produkts, un 
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kolektīvās finansēšanas projektos jums 
nevajadzētu ieguldīt vairāk nekā 10 % no 
neto aktīviem.

kolektīvās finansēšanas projektos jums 
nevajadzētu ieguldīt vairāk nekā 3 % no 
neto aktīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Molly Scott Cato

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
.
.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jūs, iespējams, nevarēsiet pārdot 
ieguldījumu instrumentus, kad jūs to 
vēlēsieties.

Jūs, iespējams, nevarēsiet pārdot 
ieguldījumu instrumentus, kad jūs to 
vēlēsieties. Ja varēsiet tos pārdot, jūs, 
iespējams, cietīsiet zaudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
noteiktā prasība neattiecas uz kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 
kuri piedāvā šīs regulas 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktā minētos 
pakalpojumus. Tā vietā šie pakalpojumu 
sniedzēji sagatavo ieguldījumu 
pamatinformācijas lapu par platformu, 
kurā sniedz detalizētu informāciju par 
platformu, tās sistēmām un pārbaudēm 
attiecībā uz riska pārvaldību un kolektīvās 
finansēšanas piedāvājuma finanšu 
modelēšanu, kā arī par tās iepriekšējo 
darbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 308
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nodrošinātu vienkāršību un 
salīdzināmību, uzņēmumiem, kad tiem ir 
pieejami finanšu pārskati, ir jānorāda 
rentabilitātes, efektivitātes un likviditātes 
finansiālie rādītāji, kas aprēķināti, 
izmantojot tirgū atzītas metodes. 
Platformas informē ieguldītājus un 
potenciālos ieguldītājus par šiem 
rādītājiem tādā formātā, kas ļauj viegli 
salīdzināt uzņēmumus. Platformas 
tiešsaistē norāda, ka rādītāju aprēķini ir 
pārbaudīti. Rādītājus labo reizi pusgadā, 
un platformas nodrošina vienkāršotus 
laikrindas grafikus, kuros attēlota 
uzņēmuma finanšu dinamika. Platforma 
var nodrošināt indikatīvu, tirgum 
nesaistošu tā uzņēmuma vērtējuma aplēsi, 
kurš lūdz vai ir saņēmis finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji ievieš un piemēro 
atbilstošas procedūras, lai pārbaudītu 
ieguldījumu pamatinformācijas lapā 
ietvertās informācijas pilnīgumu un 
skaidrību.

5. Visi kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji ievieš un piemēro 
atbilstošas procedūras, lai pārbaudītu 
ieguldījumu pamatinformācijas lapā 
ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību
un skaidrību.
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Or. en

Grozījums Nr. 310
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji ievieš un piemēro 
atbilstošas procedūras, lai pārbaudītu 
ieguldījumu pamatinformācijas lapā 
ietvertās informācijas pilnīgumu un 
skaidrību.

5. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji ievieš un piemēro 
atbilstošas procedūras, lai pārbaudītu 
ieguldījumu pamatinformācijas lapā 
ietvertās informācijas pareizību, pilnīgumu 
un skaidrību.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs ieguldījumu 
pamatinformācijas lapā konstatē būtisku 
izlaidumu, būtisku kļūdu vai būtisku 
neprecizitāti, projekta īpašnieks papildina 
vai groza minēto informāciju. Ja šāds 
papildinājums vai grozījums nav 
iespējams, kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs neveic kolektīvās 
finansēšanas piedāvājumu vai atceļ esošo 
piedāvājumu, kamēr ieguldījumu 
pamatinformācijas lapa atbilst šā panta 
prasībām.

6. Ja kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzējs ieguldījumu
pamatinformācijas lapā konstatē būtisku 
izlaidumu, būtisku kļūdu vai būtisku 
neprecizitāti, projekta īpašnieks papildina 
vai groza minēto informāciju. Ja šāds 
papildinājums vai grozījums netiek veikts, 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs neveic kolektīvās finansēšanas 
piedāvājumu vai atceļ esošo piedāvājumu, 
kamēr ieguldījumu pamatinformācijas lapa 
atbilst šā panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 312
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Ashley Fox

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot standartus, EVTI var nošķirt 
3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un 
ii) punktā minētos pakalpojumus.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz [XXX].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā noteikto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, kas ļauj 
ieguldītājiem tieši sadarboties vienam ar 
otru, lai pirktu un pārdotu aizdevumu 
līgumu vai pārvedamus vērtspapīrus, kas 
sākotnēji tika kolektīvi finansēti viņu 
platformās, informē klientus par to, ka viņi 
nedarbojas kā tirdzniecības sistēma un ka 
šāda pirkšanas un pārdošanas darbība viņu 
platformās ir pēc klienta ieskatiem un uz 
klienta atbildību.

1. Uz ieguldījumiem balstītas
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji, kas ļauj ieguldītājiem tieši 
sadarboties vienam ar otru, lai pirktu un 
pārdotu pārvedamus vērtspapīrus vai 
žetonus, kas sākotnēji tika kolektīvi 
finansēti viņu platformās, informē klientus 
par to, ka viņi nedarbojas kā tirdzniecības 
sistēma un ka šāda pirkšanas un pārdošanas 
darbība viņu platformās ir pēc klienta 
ieskatiem un uz klienta atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Eva Kaili



PE627.793v01-00 94/103 AM\1162839LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uz aizdevumiem balstītas 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji var palīdzēt saviem ieguldītājiem 
pārdot un pirkt aizdevumu līgumus 
saskaņā ar nesaistošiem un 
nediskrecionāriem noteikumiem, ja vien 
tie ir paziņoti nediskriminējošā un 
pārredzamā veidā. Komisija saskaņā ar 
šīs regulas 37. pantu var pieņemt 
deleģētos aktus, lai precizētu prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Anne Sander

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, kas ierosina 
atsauces cenu 1. punktā minētajai pirkšanai 
un pārdošanai, informē klientus par to, ka 
ierosinātā atsauces cena nav saistoša, un 
pamato ierosināto atsauces cenu.

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, kas nosaka
atsauces cenu 1. punktā minētajai pirkšanai 
un pārdošanai, informē klientus par to, vai 
šī atsauces cena ir vai nav saistoša, un 
pamato bāzes līmeni, no kura ir 
aprēķināta minētā atsauces cena.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs varētu veikt cenas konsolidāciju 
(t. i., lai vērtspapīrus vai aizdevumus varētu tirgot tikai par atsauces cenu).

Grozījums Nr. 316
Marco Valli
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Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants

Projektu īpašnieku publiskais reģistrs

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēji izveido to platformā reģistrēto 
projektu īpašnieku reģistru. Šis reģistrs ir 
publiski pieejams to tīmekļa vietnē, un to 
pastāvīgi atjaunina. Reģistrā norāda 
projekta īpašnieka vārdu, dzimšanas gadu 
un mēnesi, dzīvesvietas valsti un 
valstspiederību, kā arī katram projektam 
piesaistītā finansējuma galīgo summu, 
ievērojot datu aizsardzības noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka visi 
tirgvedības paziņojumi ieguldītājiem ir 
nepārprotami atpazīstami kā tādi.

1. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka visi to 
sniegtie tirgvedības paziņojumi 
ieguldītājiem ir nepārprotami atpazīstami 
kā tādi.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Marco Valli

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Tirgvedības paziņojumi neietver 
atsevišķu plānotu vai notiekošu kolektīvās 
finansēšanas projektu vai piedāvājumu 
tirgvedību. Tirgvedības paziņojumos var 
tikai norādīt, kur un kādā valodā klienti 
var saņemt informāciju par atsevišķiem 
projektiem vai piedāvājumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kamēr vien tirgvedības paziņojumi ir pārredzami un nav maldinoši, šāda prasība nevajadzīgi 
ierobežo tirgvedības stratēģiju izstrādi un spēju piesaistīt ieguldītājus.

Grozījums Nr. 319
Anne Sander

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgvedības paziņojumi neietver 
atsevišķu plānotu vai notiekošu kolektīvās 
finansēšanas projektu vai piedāvājumu 
tirgvedību. Tirgvedības paziņojumos var 
tikai norādīt, kur un kādā valodā klienti 
var saņemt informāciju par atsevišķiem 
projektiem vai piedāvājumiem.

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji var sūtīt 
tirgvedības paziņojumus ieguldītājiem, 
kas reģistrēti kolektīvās finansēšanas 
platformā. Šiem tirgvedības paziņojumiem 
jābūt objektīviem, lai tie atbilstu 
noteiktajiem kritērijiem, un tajos 
nevajadzētu nesamērīgi izcelt plānotos vai 
vēl nepabeigtos kolektīvās finansēšanas 
projektus vai piedāvājumus.

Or. fr

Pamatojums

Projektu reklamēšana jāveic tā, lai nepieļautu nekādu diskrimināciju. Tomēr, ja paziņošana 
notiek objektīvi, to vajadzētu atļaut.

Grozījums Nr. 320
Caroline Nagtegaal
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Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgvedības paziņojumi neietver 
atsevišķu plānotu vai notiekošu kolektīvās 
finansēšanas projektu vai piedāvājumu 
tirgvedību. Tirgvedības paziņojumos var 
tikai norādīt, kur un kādā valodā klienti 
var saņemt informāciju par atsevišķiem 
projektiem vai piedāvājumiem.

2. Kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju tirgvedības 
paziņojumi nav nesamērīgi vērsti pret 
atsevišķiem plānotiem vai notiekošiem
kolektīvās finansēšanas projektiem vai 
piedāvājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Marco Valli

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz tirgvedības 
paziņojumiem kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji izmanto vienu vai 
vairākas tās dalībvalsts oficiālās valodas, 
kurā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs darbojas, vai valodā, ko parasti 
lieto starptautisko finanšu jomā.

3. Attiecībā uz tirgvedības 
paziņojumiem kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēji izmanto vienu vai 
vairākas tās dalībvalsts oficiālās valodas, 
kurā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzējs darbojas, un angļu valodu.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts kompetentās iestādes 
nepieprasa ieguldījumu tirgvedības 
paziņojumu ex ante paziņošanu un 
apstiprināšanu.

4. Valstu kompetentās iestādes un 
EVTI nepieprasa ieguldījumu tirgvedības 
paziņojumu ex ante paziņošanu un 
apstiprināšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 323
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI var izdot valsts
kompetentajām iestādēm adresētas 
pamatnostādnes vai ieteikumus, kuros 
precizēta tirgvedības paziņojumu 
paraugprakse un tiek pārbaudīti kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzēju 
tirgvedības paziņojumi.

6. EVTI izdod valstu kompetentajām 
iestādēm adresētas pamatnostādnes vai 
ieteikumus, kuros precizēta tirgvedības 
paziņojumu paraugprakse un tiek 
pārbaudīti kolektīvās finansēšanas 
pakalpojumu sniedzēju tirgvedības 
paziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2014/65/ES 76. pantā minētais 
pienākums ievērot dienesta noslēpumu ir 
piemērojams EVTI un visām personām, 
kas strādā vai ir strādājušas EVTI vai pie 
jebkuras citas personas, kurai EVTI ir 
deleģējusi uzdevumus, ieskaitot revidentus 
un ekspertus, ar ko EVTI ir noslēgusi 
līgumus.

Direktīvas 2014/65/ES 76. pantā minētais 
pienākums ievērot dienesta noslēpumu ir 
piemērojams EVTI, valstu kompetentajām 
iestādēm un visām personām, kas strādā 
vai ir strādājušas EVTI vai valstu 
kompetentajās iestādēs, un jebkurai citai 
personai, kurai EVTI ir deleģējusi 
uzdevumus, ieskaitot revidentus un 
ekspertus, ar ko EVTI ir noslēgusi līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Marco Valli

Regulas priekšlikums
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38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā ziņojumā izvērtē: 2. Šo ziņojumu publisko, un tajā
izvērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 326
Marco Valli

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgus darbību kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
Savienībā, tostarp tirgus attīstību un 
tendences, ņemot vērā EVTI gūto
uzraudzības pieredzi, EVTI pilnvaroto 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 
sniedzēju skaitu un to tirgus daļu, un jo 
īpaši izpētot, vai ir vajadzīgi kādi 
pielāgojumi šajā regulā izklāstītajās 
definīcijās un vai pakalpojumu darbības 
joma, kurus aptver šī regula, joprojām ir 
atbilstīga;

a) tirgus darbību kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
Savienībā, tostarp tirgus attīstību un 
tendences, ņemot vērā valstu kompetento 
iestāžu uzraudzības pieredzi un praksi un 
jo īpaši izpētot, vai ir vajadzīgi kādi 
pielāgojumi šajā regulā izklāstītajās 
definīcijās un vai pakalpojumu darbības 
joma, kurus aptver šī regula, joprojām ir 
atbilstīga;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgus darbību kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
Savienībā, tostarp tirgus attīstību un 
tendences, ņemot vērā EVTI gūto 
uzraudzības pieredzi, EVTI pilnvaroto 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 

a) tirgus darbību kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
Savienībā, tostarp tirgus attīstību un 
tendences, ņemot vērā EVTI gūto 
uzraudzības pieredzi, EVTI pilnvaroto 
kolektīvās finansēšanas pakalpojumu 



PE627.793v01-00 100/103 AM\1162839LV.docx

LV

sniedzēju skaitu un to tirgus daļu, un jo 
īpaši izpētot, vai ir vajadzīgi kādi 
pielāgojumi šajā regulā izklāstītajās 
definīcijās un vai pakalpojumu darbības 
joma, kurus aptver šī regula, joprojām ir 
atbilstīga;

sniedzēju skaitu un to tirgus daļu un jo 
īpaši izpētot, vai ir vajadzīgi kādi 
pielāgojumi šajā regulā izklāstītajās 
definīcijās un robežvērtībās un vai 
pakalpojumu darbības joma, kurus aptver 
šī regula, joprojām ir atbilstīga;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Marco Valli

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iespēju nodrošināt stimulus, lai 
palīdzētu finansēt ilgtspējīgus projektus ar 
pozitīvu ietekmi uz sociālo jomu un vidi, 
kā arī mazos uzņēmumus inovācijas, 
pētniecības un izstrādes jomā, tostarp 
izveidojot īpašas programmas, kas ļauj 
šiem projektiem pretendēt uz EIB un citu 
ES fondu finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iespējamos konkurences 
izkropļošanas un vēršanās šķīrējtiesā 
riskus saistībā ar divu paralēlu režīmu 
piemērošanu dalībvalstīs;

Or. fr
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Pamatojums

28. režīma esamība rada problēmas dalībvalstīs, kurās jau pastāv valsts sistēma, kas paredz 
divu režīmu līdzāspastāvēšanu, un tas varētu likt vērsties šķīrējtiesā.

Grozījums Nr. 330
Marco Valli

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tehnoloģiskās inovācijas īstenošanu 
kolektīvās finansēšanas nozarē, tostarp 
jaunu novatorisku uzņēmējdarbības modeļu 
un tehnoloģiju piemērošanu;

c) tehnoloģiskās inovācijas īstenošanu 
kolektīvās finansēšanas nozarē, tostarp 
jaunu novatorisku uzņēmējdarbības modeļu 
un blokķēdes tehnoloģiju piemērošanu, lai 
uzlabotu to datu pārredzamību, drošību 
un izsekojamību, kas attiecas uz 
kolektīvās finansēšanas platformās 
iekļautajiem kolektīvās finansēšanas 
projektiem un piedāvājumiem, lai 
efektīvāk novērstu krāpšanu un finanšu 
noziegumus kā arī līdz minimumam 
samazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas 
risku;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tehnoloģiskās inovācijas īstenošanu 
kolektīvās finansēšanas nozarē, tostarp 
jaunu novatorisku uzņēmējdarbības 
modeļu un tehnoloģiju piemērošanu;

c) tehnoloģiskās inovācijas īstenošanu 
kolektīvās finansēšanas nozarē, tostarp 
nebanku finansēšanas metožu (ietverot 
sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu),
novatorisku uzņēmējdarbības modeļu un 
tehnoloģiju piemērošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 332
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) sadarbību starp EVTI un valstu 
kompetentajām iestādēm un EVTI kā šīs 
regulas uzraudzītāja piemērotību;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Anne Sander

Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
1. pants – 4. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 2017/1129

Regulas (ES) Nr. 2017/1129 1. panta 
4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ka) kolektīvās finansēšanas 
piedāvājums, ko sniedz Eiropas kolektīvās 
finansēšanas pakalpojumu sniedzējs 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) XXX/XXX 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta nozīmē, ar nosacījumu, ka 
tas nepārsniedz Regulas (ES) XXX/XXX 
2. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
noteikto robežvērtību.”

Or. fr
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir grozīt Prospektu regulu, ļaujot paaugstināt robežvērtību līdz astoņiem 
miljoniem eiro, un nodrošināt, ka Prospektu regulā atļautās valstu robežvērtības nevar 
nonākt pretrunā ar Kolektīvās finansēšanas regulu.

Grozījums Nr. 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) hipersaite uz projekta īpašnieka 
jaunāko finanšu pārskatu, ja ir pieejams;

c) projekta īpašnieka galvenie finanšu 
dati un rādītāji pēdējo triju gadu laikā;

Or. fr

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs MVU nav pienākuma publicēt savus finanšu pārskatus. Tādēļ šie 
dokumenti nav uzskatāmi par publisku informāciju.
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