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Emenda 137
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar il-Fornituri ta' Servizzi ta' 
Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP)
għan-Negozji
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar il-Fornituri ta' Servizzi ta' 
Finanzjament permezz ta' Pjattaformi
Ewropej għan-Negozji
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 138
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-finanzjament kollettiv dejjem 
aktar qed isir forma stabbilita ta' 
finanzjament alternattiv għal intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fi stadju 
bikri tat-tkabbir ta' kumpanija, li 
tipikament jiddependi fuq investimenti 
żgħar. Il-finanzjament kollettiv 
jirrappreżenta tip ta' intermedjazzjoni 
ġdida fejn fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jinteraġixxi mal-
klijenti tiegħu permezz ta' pjattaforma 
diġitali mingħajr ma jieħu riskju proprju 
sabiex iqabbel investituri prospettivi ma' 
negozji li jfittxu finanzjament, 
irrispettivament minn jekk il-finanzjament 
iwassalx għal ftehim ta' self għal 
investiment tal-ekwità jew għal 
investiment trasferibbli ieħor ibbażat fuq 
is-sigurtà. Għalhekk, huwa xieraq li fil-

(1) Self u investiment bejn il-pari 
pprovduti permezz tal-medjazzjoni ta' 
pjattaformi online huma dejjem aktar 
forom stabbilita ta' finanzjament alternattiv 
għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) fi stadju bikri tat-tkabbir ta' 
kumpanija, li tipikament jiddependi fuq 
investimenti żgħar. Għalhekk, il-
pjattaformi online għal finanzjament
kollettiv ibbażat fuq is-self u l-kapital ta' 
ekwità jirrappreżentaw tipi ġodda ta' 
intermedjazzjoni ġdida fejn fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jinteraġixxi mal-klijenti tiegħu permezz ta' 
pjattaforma diġitali mingħajr ma jieħu 
riskju proprju sabiex iqabbel investituri 
prospettivi ma' negozji li jfittxu 
finanzjament, irrispettivament minn jekk il-
finanzjament iwassalx għal ftehim ta' self 
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kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament jiġi 
inkluż kemm il-finanzjament kollettiv 
ibbażat fuq is-self kif ukoll il-finanzjament 
kollettiv ibbażat fuq l-investiment, 
minħabba li dawn huma alternattivi ta' 
finanzjament tan-negozju komparabbli.

għal investiment tal-ekwità jew għal 
investiment trasferibbli ieħor ibbażat fuq 
is-sigurtà. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament għalhekk jinkludi kemm il-
finanzjament kollettiv ibbażat fuq is-self u 
fuq il-kapital ta' ekwità għan-negozji. 
Madankollu, ma jinkludix kampanji ta' 
finanzjament kollettiv li huma bbażati 
esklussivament fuq donazzjonijiet u 
premji mhux finanzjarji.

Or. en

Emenda 139
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-finanzjament kollettiv dejjem 
aktar qed isir forma stabbilita ta' 
finanzjament alternattiv għal intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fi stadju 
bikri tat-tkabbir ta' kumpanija, li 
tipikament jiddependi fuq investimenti 
żgħar. Il-finanzjament kollettiv 
jirrappreżenta tip ta' intermedjazzjoni 
ġdida fejn fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jinteraġixxi mal-
klijenti tiegħu permezz ta' pjattaforma 
diġitali mingħajr ma jieħu riskju proprju 
sabiex iqabbel investituri prospettivi ma'
negozji li jfittxu finanzjament, 
irrispettivament minn jekk il-finanzjament 
iwassalx għal ftehim ta' self għal 
investiment tal-ekwità jew għal 
investiment trasferibbli ieħor ibbażat fuq 
is-sigurtà. Għalhekk, huwa xieraq li fil-
kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament jiġi 
inkluż kemm il-finanzjament kollettiv 
ibbażat fuq is-self kif ukoll il-finanzjament 
kollettiv ibbażat fuq l-investiment, 
minħabba li dawn huma alternattivi ta' 
finanzjament tan-negozju komparabbli.

(1) Il-finanzjament kollettiv huwa
forma ta' finanzjament imprenditorjali 
alternattiv għal negozji ġodda kif ukoll
għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) fi stadju bikri tat-tkabbir ta' 
kumpanija. Il-finanzjament kollettiv 
jirrappreżenta tip ta' intermedjazzjoni 
dejjem aktar importanti kif ukoll klassi 
tal-assi ġdida fejn fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jinteraġixxi mal-
klijenti tiegħu permezz ta' pjattaforma 
diġitali mingħajr ma jieħu riskju proprju 
sabiex iqabbel investituri prospettivi ma' 
negozji li jfittxu finanzjament, 
irrispettivament minn jekk il-finanzjament 
iwassalx għal ftehim ta' self għal 
investiment tal-ekwità jew għal 
investiment trasferibbli ieħor ibbażat fuq 
is-sigurtà. Għalhekk, huwa xieraq li fil-
kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament jiġi 
inkluż kemm il-finanzjament kollettiv 
ibbażat fuq is-self kif ukoll il-finanzjament 
kollettiv ibbażat fuq l-investiment, 
minħabba li dawn huma alternattivi ta' 
finanzjament tan-negozju komparabbli.



AM\1162839MT.docx 5/106 PE627.793v01-00

MT

Or. en

Emenda 140
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ksib tal-finanzi hija ta' sfida għal 
ditti żgħar u li għadhom jibdew, b'mod 
partikolari meta mill-fażi ta' negozji żgħar
jgħaddu għall-fażi tal-espansjoni. Il-
finanzjament kollettiv jista' jikkontribwixxi 
sabiex jingħata aċċess għall-finanzjament 
lil tali ditti u b'hekk biex tiġi kkompletata l-
Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU - Capital 
Markets Union). In-nuqqas ta' aċċess għal 
finanzjament għal tali ditti jikkostitwixxi 
problemi anki fi Stati Membri fejn l-
aċċess għal finanzjament bankarju baqa' 
stabbli matul il-kriżi finanzjarja. Il-
finanzjament kollettiv żviluppa fi prattika 
stabbilita ta' finanzjament ta' proġett jew 
attività, tipikament minn numru żgħir ta' 
nies jew organizzazzjonijiet, permezz ta' 
pjattaformi online li fuqhom, iċ-ċittadini, l-
organizzazzjonijiet u n-negozji, inklużi 
negozji ġodda, jiġbru ammonti 
relattivament żgħar ta' flus.

(2) Il-ksib tal-finanzi hija ta' sfida għal 
ditti żgħar u li għadhom jibdew, b'mod 
partikolari meta mill-fażi ta' negozji ġodda
jgħaddu għall-fażi tal-espansjoni, 
speċjalment f'setturi teknoloġiċi 
innovattivi. Il-finanzjament kollettiv jista' 
jikkontribwixxi sabiex jingħata aċċess 
għall-finanzjament lil tali ditti u b'hekk 
biex tiġi kkompletata l-Unjoni tas-Swieq 
Kapitali (CMU - Capital Markets Union). 
In-nuqqas ta' aċċess għal finanzjament 
imprenditorjali għal tali ditti jikkostitwixxi 
problema fl-Istati Membri li għandhom 
industriji b'Ekwità Privata u b'Kapital ta' 
Riskju dgħajfa. Bl-istess mod, dan 
jikkostitwixxi problema f'każijiet fejn l-
istituzzjonijiet tradizzjonali ta' 
intermedjazzjoni finanzjarja, bħall-banek, 
joperaw b'mod effiċjenti. Il-finanzjament 
kollettiv żviluppa fi prattika stabbilita ta' 
finanzjament ta' proġett jew attività, 
tipikament minn numru żgħir ta' nies jew 
organizzazzjonijiet, permezz ta' pjattaformi 
online li fuqhom, iċ-ċittadini, l-
organizzazzjonijiet u n-negozji, inklużi 
negozji ġodda, jiġbru ammonti 
relattivament żgħar ta' flus.

Or. en

Emenda 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ksib tal-finanzi hija ta' sfida għal 
ditti żgħar u li għadhom jibdew, b'mod 
partikolari meta mill-fażi ta' negozji żgħar 
jgħaddu għall-fażi tal-espansjoni. Il-
finanzjament kollettiv jista' jikkontribwixxi 
sabiex jingħata aċċess għall-finanzjament 
lil tali ditti u b'hekk biex tiġi kkompletata l-
Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU - Capital 
Markets Union). In-nuqqas ta' aċċess għal 
finanzjament għal tali ditti jikkostitwixxi 
problemi anki fi Stati Membri fejn l-aċċess 
għal finanzjament bankarju baqa' stabbli 
matul il-kriżi finanzjarja. Il-finanzjament 
kollettiv żviluppa fi prattika stabbilita ta' 
finanzjament ta' proġett jew attività, 
tipikament minn numru żgħir ta' nies jew 
organizzazzjonijiet, permezz ta' pjattaformi 
online li fuqhom, iċ-ċittadini, l-
organizzazzjonijiet u n-negozji, inklużi 
negozji ġodda, jiġbru ammonti 
relattivament żgħar ta' flus.

(2) Il-ksib tal-finanzi hija ta' sfida għal 
ditti żgħar u li għadhom jibdew, b'mod 
partikolari meta mill-fażi ta' negozji żgħar 
jgħaddu għall-fażi tal-espansjoni. Il-
finanzjament kollettiv jista' jikkontribwixxi 
sabiex jingħata aċċess għall-finanzjament 
lil tali ditti u b'hekk biex tiġi kkompletata l-
Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU - Capital 
Markets Union). In-nuqqas ta' aċċess għal 
finanzjament għal tali ditti jikkostitwixxi 
problemi anki fi Stati Membri fejn l-aċċess 
għal finanzjament bankarju baqa' stabbli 
matul il-kriżi finanzjarja. Il-finanzjament 
kollettiv żviluppa fi prattika stabbilita ta' 
finanzjament ta' proġett jew attività, 
tipikament minn numru żgħir ta' nies jew 
organizzazzjonijiet, permezz ta' pjattaformi 
online li fuqhom, iċ-ċittadini, l-
organizzazzjonijiet u n-negozji, inklużi 
negozji ġodda, jiġbru ammonti 
relattivament żgħar ta' flus. Fil-kuntest tas-
CMU u l-iżvilupp ta' finanzjamenti 
alternattivi, il-Kummissjoni tista' tivvaluta 
l-ħtieġa li tipproponi qafas leġiżlattiv 
Ewropew separat għall-offerti inizjali tal-
muniti, b'kont meħud tal-iżvilupp ta' din 
il-prattika kemm fl-Istati Membri kif ukoll 
fil-livell internazzjonali.

Or. fr

Emenda 142
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv b'mod ġenerali 
tiddependi fuq tliet tipi ta' atturi: is-sid tal-
proġett li jipproponi l-proġett li jrid jiġi 
ffinanzjat, l-investituri li jiffinanzjaw il-

(3) Il-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv b'mod ġenerali 
tiddependi fuq tliet tipi ta' atturi: l-
imprenditur li jipproponi l-proġett li jrid 
jiġi ffinanzjat, l-investituri li jiffinanzjaw 
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proġett propost, ġeneralment permezz ta' 
investimenti limitati, u organizzazzjoni 
intermedjarja fil-forma ta' fornitur ta' 
servizz li jlaqqa' flimkien lil sidien ta' 
proġetti u lill-investituri permezz ta' 
pjattaforma online.

il-proġett propost, u organizzazzjoni 
intermedjarja fil-forma ta' fornitur ta' 
servizz li jlaqqa' flimkien lill-imprendituri
u lill-investituri jew lis-selliefa permezz ta' 
pjattaforma online.

Or. en

Emenda 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv b'mod ġenerali 
tiddependi fuq tliet tipi ta' atturi: is-sid tal-
proġett li jipproponi l-proġett li jrid jiġi 
ffinanzjat, l-investituri li jiffinanzjaw il-
proġett propost, ġeneralment permezz ta' 
investimenti limitati, u organizzazzjoni 
intermedjarja fil-forma ta' fornitur ta' 
servizz li jlaqqa' flimkien lil sidien ta' 
proġetti u lill-investituri permezz ta' 
pjattaforma online.

(3) Il-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv b'mod ġenerali 
tiddependi fuq tliet tipi ta' atturi: is-sid tal-
proġett li jipproponi l-proġett li jrid jiġi 
ffinanzjat, l-investituri li jiffinanzjaw il-
proġett propost, ġeneralment permezz ta' 
investimenti limitati jew self, u 
organizzazzjoni intermedjarja fil-forma ta' 
fornitur ta' servizz li jlaqqa' flimkien lil 
sidien ta' proġetti u lill-investituri permezz 
ta' pjattaforma online.

Or. en

Emenda 144
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra milli jipprovdi sors alternattiv 
ta' finanzjament b'mod dirett, inkluż il-
kapital ta' riskju, il-finanzjament kollettiv 
jista' joffri benefiċċji oħra lid-ditti. Il-
finanzjament dirett jista' jipprovdi 
validazzjoni tal-kunċett u tal-idea lis-sid 

(4) Barra milli jipprovdi sors alternattiv 
ta' finanzjament b'mod dirett, inkluż il-
kapital ta' riskju, il-finanzjament kollettiv 
jista' joffri benefiċċji oħra lid-ditti. Il-
finanzjament dirett jista' jipprovdi 
validazzjoni tal-kunċett u tal-idea lin-
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tal-proġett, jagħti aċċess lil għadd kbir ta' 
nies u b'hekk jipprovdi lill-intraprenditur 
b'osservazzjonijiet u b'informazzjoni u jkun 
għodda tal-kummerċjalizzazzjoni jekk 
kampanja ta' finanzjament kollettiv tkun ta' 
suċċess.

negozju jew lill-proġett, jagħti aċċess lil 
għadd kbir ta' nies u b'hekk jipprovdi lill-
intraprenditur b'osservazzjonijiet u 
b'informazzjoni u jkun għodda tal-
kummerċjalizzazzjoni jekk kampanja ta' 
finanzjament kollettiv tkun ta' suċċess.

Or. en

Emenda 145
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Diversi Stati Membri diġà 
introduċew reġimi nazzjonali apposta dwar 
il-finanzjament kollettiv. Dawk ir-reġimi 
huma mfassla apposta għall-karatteristiċi u 
għall-ħtiġijiet tas-swieq lokali u tal-
investituri. Bħala riżultat, ir-regoli 
nazzjonali eżistenti jvarjaw fir-rigward tal-
kundizzjonijiet ta' operazzjoni tal-
pjattaformi tal-finanzjament kollettiv, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet 
permessi u r-rekwiżiti tal-liċenzjar.

(5) Diversi Stati Membri diġà 
introduċew reġimi nazzjonali apposta dwar 
il-finanzjament kollettiv. Dawk ir-reġimi 
huma mfassla apposta għall-karatteristiċi u 
għall-ħtiġijiet tas-swieq lokali u tal-
investituri. Bħala riżultat, ir-regoli 
nazzjonali eżistenti jvarjaw fir-rigward tal-
kundizzjonijiet ta' operazzjoni tal-
pjattaformi tal-finanzjament kollettiv, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet 
permessi u r-rekwiżiti tal-liċenzjar. 
B'hekk, approċċ armonizzat huwa 
meħtieġ biex jiġu ggarantiti 
kundizzjonijiet ekwi u l-effiċjenza 
ekonomika fi ħdan is-CMU.

Or. en

Emenda 146
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-differenzi bejn ir-regoli 
nazzjonali eżistenti huma tali li jostakolaw 

(6) Id-differenzi bejn ir-regoli 
nazzjonali eżistenti huma tali li jostakolaw 
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il-provvista transfruntiera ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv u, għaldaqstant, 
għandhom effett dirett fuq il-funzjonament 
tas-suq intern f'dawn is-servizzi. B'mod 
partikolari, il-fatt li l-qafas legali huwa 
frammentat matul il-fruntieri nazzjonali 
joħloq spejjeż ta' konformità legali 
sostanzjali għall-investituri fil-livell tal-
konsumatur li spiss jaffaċċjaw diffikultajiet 
li huma sproporzjonati għad-daqs tal-
investiment tagħhom sabiex jiddeterminaw 
ir-regoli li japplikaw għal servizzi ta' 
finanzjament kollettiv transfruntiera. 
Għaldaqstant, dawn l-investituri spiss 
jaqtgħu qalbhom milli jinvestu b'mod 
transfruntiera permezz ta' pjattaformi ta' 
finanzjament kollettiv. Għall-istess 
raġunijiet, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li joperaw dawn il-
pjattaformi jaqtgħu qalbhom milli joffru s-
servizzi tagħhom fi Stat Membru differenti 
minn dak li huma stabbiliti fih. B'riżultat ta' 
dan, l-attivitajiet ta' finanzjament kollettiv 
fil-parti l-kbira sa issa baqgħu nazzjonali, 
għad-detriment ta' suq ta' finanzjament 
kollettiv għall-Unjoni kollha, u b'hekk in-
negozji jiċċaħdu mill-aċċess għal servizzi 
ta' finanzjament kollettiv.

il-provvista transfruntiera ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv u, għaldaqstant, 
għandhom effett dirett fuq il-funzjonament 
tas-suq intern f'dawn is-servizzi. B'mod 
partikolari, il-fatt li l-qafas legali huwa 
frammentat matul il-fruntieri nazzjonali 
joħloq spejjeż ta' konformità legali 
sostanzjali għall-investituri fil-livell tal-
konsumatur li spiss jaffaċċjaw diffikultajiet 
li huma sproporzjonati għad-daqs tal-
investiment tagħhom sabiex jiddeterminaw 
ir-regoli li japplikaw għal servizzi ta' 
finanzjament kollettiv transfruntiera. 
Għaldaqstant, dawn l-investituri spiss 
jaqtgħu qalbhom milli jinvestu b'mod 
transfruntiera permezz ta' pjattaformi ta' 
finanzjament kollettiv. Għall-istess 
raġunijiet, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li joperaw dawn il-
pjattaformi jaqtgħu qalbhom milli joffru s-
servizzi tagħhom fi Stat Membru differenti 
minn dak li huma stabbiliti fih. B'riżultat ta' 
dan, l-attivitajiet ta' finanzjament kollettiv 
fil-parti l-kbira sa issa baqgħu nazzjonali, 
għad-detriment ta' suq ta' finanzjament 
kollettiv għall-Unjoni kollha, u b'hekk in-
negozji jiċċaħħdu mill-aċċess għal servizzi 
ta' finanzjament kollettiv, speċjalment 
f'każijiet fejn negozju jirrisjedi fi Stat 
Membru b'nuqqas ta' aċċess għall-
parteċipazzjoni minħabba l-popolazzjoni 
relattivament żgħira tiegħu.

Or. en

Emenda 147
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jitrawmu attivitajiet ta' 
finanzjament kollettiv transfruntiera u 
sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċitar tal-libertà 
għall-fornituri ta' finanzjament kollettiv li 

(7) Sabiex jitrawmu attivitajiet ta' 
finanzjament kollettiv transfruntiera u 
sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċitar tal-libertà 
għall-fornituri ta' finanzjament kollettiv li 
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jipprovdu u jirċievu tali servizzi fis-suq 
intern, huwa għaldaqstant meħtieġ li jiġu 
indirizzati l-ostakli eżistenti għat-tħaddim 
kif suppost tas-suq intern fis-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv. Li jkun previst sett 
uniku ta' regoli dwar il-provvista ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv li jagħti 
lill-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv l-għażla li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni unika fl-Unjoni kollha 
sabiex jeżerċitaw l-attività tagħhom skont 
dawk ir-regoli jirrappreżenta l-ewwel pass 
xieraq sabiex jitrawmu attivitajiet ta' 
finanzjament kollettiv transfruntiera u 
b'hekk jitjieb il-mod kif jopera s-Suq 
Uniku.

jipprovdu u jirċievu tali servizzi fis-suq 
intern, huwa għaldaqstant meħtieġ li jiġu 
indirizzati l-ostakli eżistenti għat-tħaddim 
kif suppost tas-suq intern fis-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv. Li jkun previst sett 
uniku ta' regoli armonizzati u rikonoxxuti 
b'mod reċiproku dwar il-provvista ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv li jagħti 
lill-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv l-għażla li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni unika fl-Unjoni kollha 
sabiex jeżerċitaw l-attività tagħhom skont 
dawk ir-regoli jirrappreżenta l-ewwel pass 
xieraq sabiex jitrawmu attivitajiet ta' 
finanzjament kollettiv transfruntiera u 
b'hekk jitjieb il-mod kif jopera s-Suq 
Uniku.

Or. en

Emenda 148
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fir-rigward tal-finanzjament 
kollettiv ibbażat fuq l-investiment, it-
trasferibbiltà ta' titolu hija salvagwardja 
importanti għall-investituri biex ikunu 
kapaċi joħorġu mill-investiment tagħhom 
minħabba li tagħtihom il-possibbiltà legali 
li jiddisponu mill-interessi tagħhom fis-
swieq kapitali. Għalhekk, dan ir-
Regolament ikopri u jippermetti biss 
servizzi ta' finanzjament kollettiv ibbażat 
fuq l-investiment fir-rigward tat-titoli 
trasferibbli. Madankollu, l-istrumenti 
finanzjarji li mhumiex titoli trasferibbli 
jenħtieġ li jiġu esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għaliex dawk it-titoli jinvolvu riskji għall-
investituri li ma jistgħux jiġu mmaniġġjati 
b'mod xieraq fl-ambitu ta' dan il-qafas 
legali.

(11) Fir-rigward tal-finanzjament 
kollettiv ibbażat fuq l-investiment, it-
trasferibbiltà ta' titolu hija salvagwardja 
importanti għall-investituri biex ikunu 
kapaċi joħorġu mill-investiment tagħhom 
minħabba li tagħtihom il-possibbiltà legali 
li jiddisponu mill-interessi tagħhom fis-
swieq kapitali. Għalhekk, dan ir-
Regolament ikopri u jippermetti biss 
servizzi ta' finanzjament kollettiv ibbażat 
fuq l-investiment fir-rigward tat-titoli 
trasferibbli inklużi ċerti tipi ta' tokens li 
jiġġeneraw avvenimenti ta' finanzjament 
kollettiv, u esklużi l-istrumenti finanzjarji 
li jinvolvu riskji għall-investituri fil-livell 
tal-konsumatur.
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Or. en

Emenda 149
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Avvenimenti ta' finanzjament 
kollettiv li jiġġeneraw tokens, magħrufa 
wkoll bħala Offerti Inizjali tal-Muniti 
(ICOs), jipprovdu sors innovattiv ta' 
finanzjament għall-intrapriżi. It-tokens 
jinħarġu minn impriżi għal skopijiet ta' 
ġbir ta' flus u x-xerrejja, permezz tal-
akkwist ta' tokens, isiru sidien tal-impriża 
emittenti (tokens ta' ekwità) jew ta' fluss 
futur ta' flus ta' impriża emittenti (tokens 
ta' bonds).

Or. en

Emenda 150
Jakob von Weizsäcker

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Rigward l-offerti inizjali tal-muniti 
(ICOs), il-karatteristiċi ta' strument bħal 
dan huma konsiderevolment differenti 
mill-finanzjament kollettiv previst f'dan 
ir-Regolament. Normalment, l-ICOs ma 
jużawx intermedjarji, bħall-pjattaformi ta' 
finanzjament kollettiv, u ħafna drabi 
jiġbru fondi li jaqbżu EUR 1 000 000. L-
inklużjoni tal-ICOs f'dan ir-Regolament 
ma tindirizzax il-problemi assoċjati mal-
ICOs b'mod olisitiku.

Or. en
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Emenda 151
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 b) L-ICOs jistgħu jiġġeneraw riskji 
sostanzjali tas-suq, tal-frodi u taċ-
ċibersigurtà għall-investituri, għalhekk, 
il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li jixtiequ joffru ICO permezz tal-
pjattaforma tagħhom, jenħtieġ li jkunu 
konformi ma' rekwiżiti speċifiċi 
addizzjonali fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament. L-ICOs li ma jużawx 
kontroparti ma jaqgħux fl-ambitu ta' 
dawn ir-rekwiżiti.

Or. en

Emenda 152
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 1 000 000, minħabba li l-limitu 
jikkorrispondi għal-limitu stabbilit fir-
Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill9 għat-tfassil u l-
approvazzjoni obbligatorji ta' prospett 'il 
fuq minn dak il-limitu.

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri u tal-provvista ta' 
mekkaniżmu ta' dixxiplina fis-suq, jiġi 
impost limitu għal konsiderazzjoni 
massima għal kull offerta ta' finanzjament 
kollettiv. Dak il-limitu jenħtieġ li jkun 
stabbilit għal EUR 8 000 000, li huwa l-
limitu massimu li Stat Membru jista' 
jeżenta offerti ta' titoli lill-pubbliku mill-
obbligu li jiġu ppubblikati prospetti skont 
l-Artikolu 3 tar-Regolament
(UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill9. Dan il-limitu japplika wkoll 
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fil-każ ta' avvenimenti ta' finanzjament 
kollettiv li jiġġeneraw token (ICOs).

_________________ _________________

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Or. en

Emenda 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 1 000 000, minħabba li l-limitu 
jikkorrispondi għal-limitu stabbilit fir-
Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill9 għat-tfassil u l-
approvazzjoni obbligatorji ta' prospett 'il 
fuq minn dak il-limitu.

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 8 000 000, minħabba li l-limitu 
jikkorrispondi għal-limitu stabbilit fir-
Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill9 għat-tfassil u l-
approvazzjoni obbligatorji ta' prospett 'il 
fuq minn dak il-limitu. Dan ir-Regolament 
jiddefinixxi l-kontenut ta' dokument 
ewlieni ta' informazzjoni dwar l-
investiment li għandu jiġi pprovdut lill-
investituri potenzjali għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv. Peress li dan id-
dokument ewlieni ta' informazzjoni dwar 
l-investiment huwa mfassal biex jiġi 
adattat skont il-karatteristiċi speċifiċi ta' 
offerta ta' finanzjament kollettiv u l-
ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-investituri, 
jenħtieġ li dan jissostitwixxi l-prospett 



PE627.793v01-00 14/106 AM\1162839MT.docx

MT

meħtieġ mir-Regolament (UE) 2017/1129 
għal offerta ta' titoli lill-pubbliku. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġu esklużi 
offerti ta' finanzjament kollettiv skont dan 
ir-Regolament mill-ambitu tar-
Regolament (UE) 2017/1129. Ir-
Regolament (UE) Nru 2017/1129 jenħtieġ 
li jiġi emendat skont dan.

_________________ _________________

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni għal din l-emenda fil-Premessa 12 hija li jiġu esklużi l-offerti ta' finanzjament 
kollettiv anqas minn EUR 8 miljun mill-obbligu tal-prospett. Minflok, se jiġi pprovdut 
dokument ewlieni ta' informazzjoni.

Emenda 154
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 1 000 000, minħabba li l-limitu 
jikkorrispondi għal-limitu stabbilit fir-
Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill9 għat-tfassil u l-
approvazzjoni obbligatorji ta' prospett 'il 

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 8 000 000, minħabba li l-limitu 
jikkorrispondi għal-limitu stabbilit fir-
Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill9 għat-tfassil u l-
approvazzjoni obbligatorji ta' prospett 'il 
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fuq minn dak il-limitu. fuq minn dak il-limitu.

_________________ _________________

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Or. en

Emenda 155
Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 1 000 000, minħabba li l-limitu 
jikkorrispondi għal-limitu stabbilit fir-
Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill9 għat-tfassil u l-
approvazzjoni obbligatorji ta' prospett 'il 
fuq minn dak il-limitu.

(12) Minħabba r-riskji assoċjati mal-
investimenti tal-finanzjament kollettiv, 
huwa xieraq li, fl-interessi tal-protezzjoni 
effettiva tal-investituri, jiġi impost limitu 
għal konsiderazzjoni massima għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. Dak il-
limitu jenħtieġ li jkun stabbilit għal 
EUR 8 000 000, li huwa l-limitu massimu
stabbilit fir-Regolament (UE) 2017/1129 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill9 għat-
tfassil u l-approvazzjoni obbligatorji ta' 
prospett 'il fuq minn dak il-limitu.

_________________ _________________

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

9 Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-
Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Or. en
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Emenda 156
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) Biex jiġi żgurat li l-finanzjament 
kollettiv ma jwassalx għal riskji 
finanzjarji kbar għall-investituri fil-livell 
tal-konsumatur, il-limiti massimi jenħtieġ 
li jiġu applikati fil-każ tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur, jiġifieri EUR 4 000 
għal kull proġett ta' impriża u 
EUR 12 000 fis-sena.

Or. en

Emenda 157
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 b) Biex tiġi żgurata l-fiduċja tal-
pubbliku fil-pjattaformi tal-finanzjament 
kollettiv u biex jingħata lok għal tkabbir 
sostenibbli tal-investimenti tal-
finanzjament kollettiv, huwa strumentali 
li l-pjattaformi jżommu livelli adegwati ta' 
kapital regolatorju. Biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi fl-UE u jiġi evitat l-
arbitraġġ regolatorju, kapital minimu 
kondiviż ta' EUR 60 000 huwa meħtieġ 
mill-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
sabiex jingħataw liċenzja.

Or. en

Emenda 158
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Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 c) Finanzjament kollettiv jista' jkun 
sors prezzjuż għall-mobilizzazzjoni ta' 
kapital għal proġetti relattivament aktar 
riskjużi, għalhekk il-possibilitajiet ta' 
taħlit tal-proċedimenti ta' kampanji ta' 
finanzjament kollettiv ma' sorsi 
tradizzjonali oħra ta' finanzjament jistgħu 
jkunu ta' benefiċċju kbir għall-prospetti 
tal-UE ta' tkabbir u l-vantaġġ kompetittiv 
tagħha fit-tul.

Or. en

Emenda 159
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġi evitat arbitraġġ 
regolatorju u tiġi żgurata superviżjoni 
effettiva tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ 
li jkunu pprojbiti milli jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli oħra mill-pubbliku, 
sakemm ma jkunux awtorizzati bħala 
istituzzjoni ta' kreditu f'konformità mal-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill10.

(13) Sabiex jiġi evitat arbitraġġ 
regolatorju u tiġi żgurata superviżjoni 
effettiva tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ 
li jkunu pprojbiti milli jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli oħra mill-pubbliku
jew jaġixxu bħala depożitarji, sakemm ma 
jkunux awtorizzati bħala istituzzjoni ta' 
kreditu f'konformità mal-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill10.

_________________ _________________

10 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-
attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 

10 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-
attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
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ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li 
temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li 
tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 
2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 338).

ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li 
temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li 
tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 
2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

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

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15 a) Sabiex jingħata lok għal qafas 
kompetittiv tal-Unjoni, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ 
li jkunu jistgħu jiġbru kapital permezz tal-
pjattaformi tagħhom billi jużaw it-tokens. 
Offerti Inizjali tal-Muniti(ICO) joffru 
modi ġodda u innovattivi ta' finanzjament 
iżda jistgħu jiġġeneraw ukoll riskji 
sostanzjali relatati mas-suq, frodi u 
sigurtà ċibernetika għall-investituri. 
Għalhekk, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li jixtiequ joffru 
ICOs permezz tal-pjattaforma tagħhom, 
jenħtieġ li jkunu konformi ma' rekwiżiti 
speċifiċi addizzjonali fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament Filwaqt li s-sidien tal-proġetti 
xorta jistgħu jagħżlu l-pjazzament privat 
ta' ICO jew jużaw prospett għal ICO, dan 
ir-regolament ikopri biss lil dawk li 
jagħżlu li jużaw fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv bħala 
intermedjarju. Barra minn hekk, ICOs li 
jiġbru aktar minn EUR 8 000 000 jew 
ICOs li ma jużawx emittent ċentralizzat 
jenħtieġ li ma jaqgħux fl-ambitu ta' dan 
ir-Regolament. It-tokens li 
jirrappreżentaw self jew titolu trasferibbli 
biss u li għandhom emittent ċentrali li 
jieħu r-responsabbiltà għall-ħruġ tat-
tokens jenħtieġ li jkunu koperti mir-
Regolament. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
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finanzjament kollettiv li joffru ICOs 
permezz tal-pjattaforma tagħhom jenħtieġ 
li jiżguraw li jkunu saru l-kontrolli 
meħtieġa kollha tad-diliġenza dovuta 
f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 161
Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15 a) Sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet 
ta' finanzjament għall-SMEs u negozji 
ġodda Ewropej u biex ikun hemm l-
iżvilupp ta' suq integrat u omoġenju 
għall-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv madwar l-UE, kull 
proġett jew offerta ta' finanzjament 
kollettiv pprovduti minn kull pjattaforma 
ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ li jkunu 
aċċessibbli pubblikament għall-investituri 
kollha permezz ta' reġistru ċentralizzat 
stabbilit mill-ESMA.

Or. en

Emenda 162
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15 a) Għall-istess raġuni, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv li jużaw 
Offerti Inizjali tal-Muniti (ICOs) fuq il-
pjattaforma tagħhom jenħtieġ li jkunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Biex 
tikseb regolamentazzjoni effiċjenti dwar 
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din it-teknoloġija emerġenti, fil-futur il-
Kummissjoni tista' tipproponi 
leġiżlazzjoni komprensiva fil-livell tal-UE 
bbażata fuq valutazzjoni tal-impatt 
dettaljata.

Or. en

Emenda 163
Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiffaċilita l-investiment dirett u jevita l-
ħolqien ta' opportunitajiet ta' arbitraġġ 
regolatorji għal intermedjarji finanzjarji 
rregolati taħt leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari regoli tal-Unjoni li 
jirregolaw il-maniġers tal-assi. 
Għaldaqstant, l-użu ta' strutturi legali, 
inklużi veikoli bi skop speċjali, sabiex 
jinterponu bejn il-proġett u l-investituri tal-
finanzjament kollettiv, jenħtieġ li jiġi 
rregolat b'mod strett u permess biss fejn 
ikun iġġustifikat.

(17) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiffaċilita l-investiment dirett u jevita l-
ħolqien ta' opportunitajiet ta' arbitraġġ 
regolatorji għal intermedjarji finanzjarji 
rregolati taħt leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari regoli tal-Unjoni li 
jirregolaw il-maniġers tal-assi. 
Għaldaqstant, l-użu ta' strutturi legali, 
inklużi strumenti bi skop speċjali, sabiex 
jinterponu bejn il-proġett u l-investituri tal-
finanzjament kollettiv, jenħtieġ li jiġi 
rregolat b'mod strett u permess biss lil 
kontropartijiet eliġibbli jew klijenti 
professjonali kif definit fid-
Direttiva 2014/65/UE (MiFID).

Or. en

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

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 a) Strumenti ta' investiment 
alternattivi, bħal Offerti Inizjali tal-
Muniti, għandhom potenzjal fil-
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finanzjament tal-SMEs, tan-negozji ġodda 
innovattivi u tan-negozji li qed jespandu, 
u jaċċeleraw it-trasferiment tat-
teknoloġija, u jistgħu jkunu parti 
essenzjali mill-Unjoni tas-Swieq Kapitali. 
Iċ-ċertezza tad-dritt ta' qafas regolatorju 
tista' tkun strumentali biex tiżdied il-
protezzjoni tal-investitur u tal-konsumatur 
u biex jitnaqqsu r-riskji li jirriżultaw minn 
informazzjoni asimmetrika, imġiba 
frodulenti, attivitajiet illegali bħall-ħasil 
tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa. Huwa 
għalhekk xieraq li l-Kummissjoni, fir-
rapport ta' reviżjoni tagħha, tanalizza l-
ħtieġa ta' qafas legali għall-ICOs jew 
strumenti ta' investiment alternattivi 
oħrajn u li, jekk jitqies utli, dan ir-rapport 
ikun akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva.

Or. en

Emenda 165
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 a) 17a. Teknoloġiji online bħar-
reġistru distribwit (DLT), magħrufa wkoll 
bħala blockchain, jenħtieġ li jiġu 
mmonitorjati mill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra l-użu possibbli tagħhom fi 
proċeduri u proċessi ta' finanzjament 
kollettiv.

Or. en

Emenda 166
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li joperaw 
bħala intermedjarji newtrali bejn il-klijenti 
fuq il-pjattaforma tal-finanzjament kollettiv 
tagħhom. Sabiex jiġu evitati kunflitti ta' 
interess, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti 
rekwiżiti fir-rigward tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv u tal-
maniġers u tal-impjegati, jew ta' 
kwalunkwe persuna li tikkontrollahom 
b'mod dirett jew indirett. B'mod 
partikolari, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li jkunu
impeduti milli jkollhom xi parteċipazzjoni 
finanzjarja fl-offerti tal-finanzjament 
kollettiv fuq il-pjattaformi ta' finanzjament 
kollettiv tagħhom. Barra minn hekk, 
azzjonisti li għandhom 20 % jew aktar tal-
kapital azzjonarju jew tad-drittijiet tal-vot, 
maniġers u impjegati, jew kwalunkwe 
persuna li tikkontrolla l-pjattaformi tal-
finanzjament kollettiv direttament jew 
indirettament, jenħtieġ li ma taġixxix bħala 
klijent, fir-rigward tas-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv offruti fuq dik il-
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv.

(19) Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li joperaw 
bħala intermedjarji newtrali bejn il-klijenti 
fuq il-pjattaforma tal-finanzjament kollettiv 
tagħhom. Sabiex jiġu evitati kunflitti ta' 
interess, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti 
rekwiżiti fir-rigward tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv u tal-
maniġers u tal-impjegati, jew ta' 
kwalunkwe persuna li tikkontrollahom 
b'mod dirett jew indirett. Madankollu, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv jenħtieġ li ma jkunux impeduti 
milli jkollhom xi parteċipazzjoni 
finanzjarja fl-offerti tal-finanzjament 
kollettiv fuq il-pjattaformi ta' finanzjament 
kollettiv tagħhom peress li dan se 
jipprovdi sinjali ekonomiċi u inċentivi 
biex l-interessi tagħhom jiġu allinjati mal-
interessi tal-investituri. Barra minn hekk, 
azzjonisti li għandhom 10 % jew aktar tal-
kapital azzjonarju jew tad-drittijiet tal-vot, 
maniġers u impjegati, jew kwalunkwe 
persuna li tikkontrolla l-pjattaformi tal-
finanzjament kollettiv direttament jew 
indirettament, jenħtieġ li ma taġixxix bħala 
klijent, fir-rigward tas-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv offruti fuq dik il-
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 167
Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li joperaw 
bħala intermedjarji newtrali bejn il-klijenti 
fuq il-pjattaforma tal-finanzjament kollettiv 

(19) Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li joperaw 
bħala intermedjarji newtrali bejn il-klijenti 
fuq il-pjattaforma tal-finanzjament kollettiv 
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tagħhom. Sabiex jiġu evitati kunflitti ta' 
interess, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti 
rekwiżiti fir-rigward tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv u tal-
maniġers u tal-impjegati, jew ta' 
kwalunkwe persuna li tikkontrollahom 
b'mod dirett jew indirett. B'mod 
partikolari, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li jkunu 
impeduti milli jkollhom xi parteċipazzjoni 
finanzjarja fl-offerti tal-finanzjament 
kollettiv fuq il-pjattaformi ta' finanzjament 
kollettiv tagħhom. Barra minn hekk, 
azzjonisti li għandhom 20 % jew aktar tal-
kapital azzjonarju jew tad-drittijiet tal-vot, 
maniġers u impjegati, jew kwalunkwe 
persuna li tikkontrolla l-pjattaformi tal-
finanzjament kollettiv direttament jew 
indirettament, jenħtieġ li ma taġixxix bħala 
klijent, fir-rigward tas-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv offruti fuq dik il-
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv.

tagħhom. Sabiex jiġu evitati kunflitti ta' 
interess, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti 
rekwiżiti fir-rigward tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv u tal-
maniġers u tal-impjegati, jew ta' 
kwalunkwe persuna li tikkontrollahom 
b'mod dirett jew indirett. Sakemm ma 
jippubblikawx il-parteċipazzjoni 
finanzjarja fil-proġetti jew l-offerti fuq is-
sit web tagħhom, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li jkunu 
impeduti milli jkollhom xi parteċipazzjoni 
finanzjarja fl-offerti tal-finanzjament 
kollettiv fuq il-pjattaformi ta' finanzjament 
kollettiv tagħhom. Barra minn hekk, 
azzjonisti li għandhom 20 % jew aktar tal-
kapital azzjonarju jew tad-drittijiet tal-vot, 
maniġers u impjegati, jew kwalunkwe 
persuna li tikkontrolla l-pjattaformi tal-
finanzjament kollettiv direttament jew 
indirettament, jenħtieġ li ma taġixxix bħala 
klijent, fir-rigward tas-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv offruti fuq dik il-
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tippermetti lill-pjattaformi jinvestu fil-proġetti li jipproponu. 
Għandha wkoll l-għan li tallinja l-interessi tal-pjattaformi mal-klijenti tagħhom. Barra minn 
hekk, il-pjattaformi huma mitluba li jippubblikaw ir-raġunijiet tagħhom għala ma investewx 
f'ċerti proġetti sabiex ma jinħoloqx il-fenomenu ta' arbitraġġ.

Emenda 168
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Is-servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jistgħu jiġu esposti għar-riskji tal-ħasil tal-
flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif 
enfasizzat fir-Rapport tal-Kummissjoni 

(24) Is-servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jistgħu jiġu esposti għar-riskji tal-ħasil tal-
flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif 
enfasizzat fir-Rapport tal-Kummissjoni 
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dwar il-valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-
flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li 
jaffettwaw lis-suq intern u li jirrigwardaw 
is-sitwazzjonijiet transfruntiera12. 
Għaldaqstant għandhom ikunu previsti 
salvagwardji fl-issodisfar tal-
kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, li 
jivvalutaw ir-reputazzjoni tajba tal-
maniġment, u s-servizzi ta' pagament 
jingħataw biss permezz ta' entitajiet 
liċenzjati soġġetti għal rekwiżiti kontra l-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu. Bl-għan li tkun ulterjorment 
żgurata stabbiltà finanzjarja permezz tal-
prevenzjoni kontra r-riskji tal-ħasil tal-flus 
u tal-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ 
li l-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa u l-
proporzjonalità li l-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jiġu soġġetti għal 
obbligi ta' konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw id-Direttiva (UE) 2015/849 
fir-rigward tal-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu u li dawn il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament jiġu 
miżjuda mal-lista ta' entitajiet marbuta 
b'obbligu għall-finijiet tad-Direttiva (UE)
2015/849.

dwar il-valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-
flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li 
jaffettwaw lis-suq intern u li jirrigwardaw 
is-sitwazzjonijiet transfruntiera12. 
Għaldaqstant għandhom ikunu previsti 
salvagwardji fl-issodisfar tal-
kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, li 
jivvalutaw ir-reputazzjoni tajba tal-
maniġment, u s-servizzi ta' pagament 
jingħataw biss permezz ta' entitajiet 
liċenzjati soġġetti għal rekwiżiti kontra l-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu. Bl-għan li tkun ulterjorment 
żgurata stabbiltà finanzjarja permezz tal-
prevenzjoni kontra r-riskji tal-ħasil tal-flus 
u tal-finanzjament tat-terroriżmu, u filwaqt 
li jitqies il-limitu massimu tal-
finanzjament li jista' jinġabar minn 
offerta ta' finanzjament kollettiv 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa 
u l-proporzjonalità li l-fornituri ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv jiġu soġġetti għal 
obbligi ta' konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw id-Direttiva (UE) 2015/849 
fir-rigward tal-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu u li dawn il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament jiġu 
miżjuda mal-lista ta' entitajiet marbuta 
b'obbligu għall-finijiet tad-Direttiva 
(UE) 2015/849.

_________________ _________________

12 COM(2017) 340 final, Rapport tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tar-riskji 
tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu li jaffettwaw lis-suq intern u li 
huma relatati ma' attivitajiet transfruntiera.

12 COM(2017) 340 final, Rapport tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tar-riskji 
tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu li jaffettwaw lis-suq intern u li 
huma relatati ma' attivitajiet transfruntiera.

Or. en

Emenda 169
Marco Valli

Proposta għal regolament
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Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24 a) Għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu, kif ukoll biex jiġu minimizzati 
r-riskji ta' kriminalità finanzjarja u frodi, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni teżamina l-
applikazzjoni potenzjali ta' teknoloġiji 
blockchain fis-settur tal-finanzjament 
kollettiv sabiex tiġi faċilitata l-verifika ta' 
data u informazzjoni relatata ma' proġetti 
u offerti ta' finanzjament kollettiv soġġetti 
għal intermedjazzjoni fuq il-pjattaforma 
ta' finanzjament kollettiv, u żżid it-
traċċabilità u s-sigurtà tagħhom;

Or. en

Emenda 170
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jitħallew joperaw 
b'mod transfruntiera mingħajr ma 
jaffaċċjaw regoli diverġenti u b'hekk 
jiffaċilitaw il-finanzjament ta' proġetti 
madwar l-Unjoni minn investituri minn 
Stati Membri differenti, l-Istati Membri 
jenħtieġ li ma jitħallewx jimponu rekwiżiti 
addizzjonali fuq il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li huma awtorizzati 
mill-ESMA.

(25) Sabiex il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jitħallew joperaw 
b'mod transfruntiera mingħajr ma 
jaffaċċjaw regoli diverġenti u b'hekk 
jiffaċilitaw il-finanzjament ta' proġetti 
madwar l-Unjoni minn investituri minn 
Stati Membri differenti, l-Istati Membri 
jenħtieġ li ma jitħallewx jimponu rekwiżiti 
addizzjonali fuq il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li huma awtorizzati 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 171
Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex l-investituri prospettivi 
jkollhom komprensjoni ċara tan-natura, tar-
riskji, tal-ispejjeż u tat-tariffi tas-servizzi 
ta' finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ 
li jipprovdu lill-klijenti tagħhom 
b'informazzjoni xierqa.

(29) Sabiex l-investituri prospettivi 
jkollhom komprensjoni ċara tan-natura, tar-
riskji, tal-ispejjeż u tat-tariffi tas-servizzi 
ta' finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ 
li jipprovdu lill-klijenti tagħhom 
b'informazzjoni ċara u diżaggregata.

Or. en

Emenda 172
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-investimenti fi prodotti 
kkummerċjalizzati fuq pjattaformi ta' 
finanzjament kollettiv mhumiex 
komparabbli ma' prodotti ta' investimenti 
tradizzjonali jew prodotti tat-tfaddil u 
jenħtieġ li ma jiġux ikkummerċjalizzati 
bħala tali. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li 
l-investituri prospettivi jifhmu l-livell tar-
riskju assoċjat mal-investimenti ta' 
finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jenħtieġ 
li jagħmlu test tal-għarfien tad-dħul tal-
investituri prospettivi tagħhom sabiex 
jistabbilixxu l-għarfien tagħhom tal-
investiment. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li b'mod 
espliċitu javżaw lill-investituri prospettivi 
kull meta s-servizzi ta' finanzjament 
kollettiv ipprovduti jitqiesu bħala mhux 
xierqa għalihom.

(30) L-investimenti fi prodotti 
kkummerċjalizzati fuq pjattaformi ta' 
finanzjament kollettiv mhumiex 
komparabbli ma' prodotti ta' investimenti 
tradizzjonali jew prodotti tat-tfaddil u 
jenħtieġ li ma jiġux ikkummerċjalizzati 
bħala tali. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li 
l-investituri prospettivi jifhmu l-livell tar-
riskju assoċjat mal-investimenti ta' 
finanzjament kollettiv, huwa obbligatorju 
li l-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv jagħmlu test tal-għarfien tad-dħul 
tal-investituri prospettivi tagħhom sabiex 
jistabbilixxu l-għarfien tagħhom tal-
investiment. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jenħtieġ li b'mod 
espliċitu javżaw lill-investituri prospettivi 
kull meta s-servizzi ta' finanzjament 
kollettiv ipprovduti jitqiesu bħala mhux 
xierqa għalihom.

Or. en
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Emenda 173
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-iskeda bl-informazzjoni ewlenija 
dwar l-investiment jenħtieġ li tqis ukoll il-
karatteristiċi u r-riskji speċifiċi assoċjati 
ma' kumpaniji fi stadju bikri, u jenħtieġ li 
tiffoka fuq informazzjoni materjali dwar is-
sidien tal-proġetti, id-drittijiet u t-tariffi tal-
investituri, u t-tip ta' titoli offruti u l-
ftehimiet ta' self. Minħabba li s-sid tal-
proġett ikkonċernat jinsab fl-aħjar 
pożizzjoni sabiex jipprovdi dik l-
informazzjoni, l-iskeda bl-informazzjoni 
ewlenija dwar l-investiment jenħtieġ li 
titfassal minn dak is-sid tal-proġett. 
Madankollu, peress li l-fornituri ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv huma 
responsabbli sabiex jinfurmaw lill-
investituri prospettivi tagħhom, huma 
jenħtieġ li jiżguraw li l-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
tkun kompluta.

(32) L-iskeda bl-informazzjoni ewlenija 
dwar l-investiment jenħtieġ li tqis ukoll il-
karatteristiċi u r-riskji speċifiċi assoċjati 
ma' kumpaniji fi stadju bikri, u jenħtieġ li 
tiffoka fuq informazzjoni materjali dwar is-
sidien tal-proġetti, id-drittijiet u t-tariffi tal-
investituri, u t-tip ta' titoli offruti u l-
ftehimiet ta' self. Il-komparabbiltà hija 
strumentali għall-investituri prospettivi, 
għalhekk ċerti proporzjonijiet finanzjarji 
(minflok rapporti finanzjarji) li 
jiddeskrivu l-profittabbiltà, l-effiċjenza 
operattiva u l-likwidità tan-negozju 
jenħtieġ li jiġu pprovduti. Minħabba li s-
sid tal-proġett ikkonċernat jinsab fl-aħjar 
pożizzjoni sabiex jipprovdi dik l-
informazzjoni, l-iskeda bl-informazzjoni 
ewlenija dwar l-investiment jenħtieġ li 
titfassal minn dak is-sid tal-proġett. 
Madankollu, peress li l-fornituri ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv huma 
responsabbli sabiex jinfurmaw lill-
investituri prospettivi tagħhom, huma 
jenħtieġ li jiżguraw li l-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
tkun kompluta u li għamlu diliġenza 
dovuta minima li l-informazzjoni 
pprovduta hija onesta u imparzjali.

Or. en

Emenda 174
Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(37) Sabiex jiżguraw trattament ġust u 
mhux diskriminatorju tal-investituri, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li jkunu qed jippromwovu s-
servizzi tagħhom permezz ta' 
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni jenħtieġ li ma 
jittrattawx xi proġett partikolari b'mod 
aktar favorevoli billi jagħżluh mill-proġetti 
l-oħra offruti fuq il-pjattaforma tagħhom. 
Għaldaqstant, kwalunkwe proġett miftuħ 
jew ippjanat jenħtieġ li ma jidhirx 
f'komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv. Madankollu, 
jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma jiġux impeduti 
milli jagħmlu riferiment għal offerti li 
jingħalqu b'suċċess li ma jkunx għadu 
possibbli li jsiru investimenti fihom 
permezz tal-pjattaforma.

(37) Sabiex jiżguraw trattament ġust u 
mhux diskriminatorju tal-investituri, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li jkunu qed jippromwovu s-
servizzi tagħhom permezz ta' 
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni jenħtieġ li ma 
jittrattawx xi proġett partikolari b'mod 
aktar favorevoli sakemm l-għażla tal-
proġett jew offerta ma ssirx fuq bażi ta' 
kriterji objettivi, b'mod partikolari fir-
rigward ta' profil ta' riskju definit mill-
investitur. Madankollu, jenħtieġ li l-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv ma jiġux impeduti milli jagħmlu 
riferiment għal offerti li jingħalqu b'suċċess 
li ma jkunx għadu possibbli li jsiru 
investimenti fihom permezz tal-
pjattaforma.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li l-pjattaformi jkunu jistgħu jikkomunikaw lill-klijenti tagħhom dwar il-
proġetti li huma jipproponu. Din il-komunikazzjoni għandha ssir fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi (jiġifieri li tissodisfa r-rekwiżiti/preferenzi espressi mill-investitur meta jiddefinixxi 
l-profil tiegħu ta' investitur).

Emenda 175
Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiżguraw trattament ġust u 
mhux diskriminatorju tal-investituri, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li jkunu qed jippromwovu s-
servizzi tagħhom permezz ta' 
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni jenħtieġ li ma 

(37) Sabiex jiżguraw trattament ġust u 
mhux diskriminatorju tal-investituri u tas-
sidien tal-proġetti, il-fornituri ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv li jkunu qed 
jippromwovu s-servizzi tagħhom permezz 
ta' komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni jenħtieġ li ma 
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jittrattawx xi proġett partikolari b'mod 
aktar favorevoli billi jagħżluh mill-proġetti 
l-oħra offruti fuq il-pjattaforma tagħhom.
Għaldaqstant, kwalunkwe proġett miftuħ 
jew ippjanat jenħtieġ li ma jidhirx 
f'komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv. Madankollu, 
jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma jiġux impeduti 
milli jagħmlu riferiment għal offerti li 
jingħalqu b'suċċess li ma jkunx għadu 
possibbli li jsiru investimenti fihom 
permezz tal-pjattaforma.

jittrattawx xi proġett partikolari b'mod 
aktar favorevoli mill-proġetti l-oħra offruti 
fuq il-pjattaforma tagħhom. Madankollu, 
jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ikunu jistgħu
jagħmlu riferiment għal offerti li jingħalqu 
b'suċċess li ma jkunx għadu possibbli li 
jsiru investimenti fihom permezz tal-
pjattaforma biex tiġi faċilitata l-
komparabilità tar-riżultati tal-proġetti.

Or. en

Emenda 176
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiżguraw trattament ġust u 
mhux diskriminatorju tal-investituri, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li jkunu qed jippromwovu s-
servizzi tagħhom permezz ta' 
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni jenħtieġ li ma 
jittrattawx xi proġett partikolari b'mod 
aktar favorevoli billi jagħżluh mill-proġetti 
l-oħra offruti fuq il-pjattaforma tagħhom. 
Għaldaqstant, kwalunkwe proġett miftuħ 
jew ippjanat jenħtieġ li ma jidhirx 
f'komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv. Madankollu, 
jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma jiġux impeduti 
milli jagħmlu riferiment għal offerti li 
jingħalqu b'suċċess li ma jkunx għadu 
possibbli li jsiru investimenti fihom 
permezz tal-pjattaforma.

(37) Sabiex jiżguraw trattament ġust u 
mhux diskriminatorju tal-investituri, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li jkunu qed jippromwovu s-
servizzi tagħhom permezz ta' 
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni jenħtieġ li ma 
jittrattawx xi proġett partikolari b'mod 
aktar favorevoli billi jagħżluh mill-proġetti 
l-oħra offruti fuq il-pjattaforma tagħhom. 
Madankollu, jenħtieġ li l-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv ma jiġux 
impeduti milli jagħmlu riferiment għal 
offerti li jingħalqu b'suċċess li ma jkunx 
għadu possibbli li jsiru investimenti fihom 
permezz tal-pjattaforma. Bl-istess mod, il-
pjattaformi tal-finanzjament kollettiv 
jenħtieġ li jinfurmaw ukoll lill-investituri 
dwar ir-rati ta' inadempjenza tal-
pjattaforma tagħhom.
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Or. en

Emenda 177
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Huwa importanti li b'mod effettiv u
effiċjenti tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u għall-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
ESMA tingħata l-kompetenzi li tagħti 
awtorizzazzjoni u teżerċita sorveljanza.
Sabiex l-ESMA tkun tista' tissodisfa dak il-
mandat ta' superviżjoni, jenħtieġ li hija 
tingħata s-setgħa li titlob informazzjoni, 
twettaq investigazzjonijiet ġenerali u 
spezzjonijiet fuq il-post, toħroġ avviżi u 
twissijiet pubbliċi u timponi sanzjonijiet. 
L-ESMA jenħtieġ li tagħmel użu mill-
kompetenzi ta' sorveljanza u sanzjonar 
tagħha b'mod proporzjonat.

(40) Huwa importanti li b'mod effettiv u 
effiċjenti tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u għall-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Sabiex l-ESMA tkun tista' 
tissodisfa dak il-mandat ta' superviżjoni, 
jenħtieġ li hija tingħata s-setgħa li titlob 
informazzjoni, twettaq investigazzjonijiet 
ġenerali u spezzjonijiet fuq il-post, toħroġ 
avviżi u twissijiet pubbliċi u timponi 
sanzjonijiet. L-ESMA jenħtieġ li tagħmel 
użu mill-kompetenzi ta' sorveljanza u 
sanzjonar tagħha b'mod proporzjonat.

Or. en

Emenda 178
Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Huwa importanti li b'mod effettiv u 
effiċjenti tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u għall-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
ESMA tingħata l-kompetenzi li tagħti 
awtorizzazzjoni u teżerċita sorveljanza. 

(40) Huwa importanti li b'mod effettiv u 
effiċjenti tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u għall-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
awtorità nazzjonali kompetenti tingħata l-
kompetenzi li tagħti awtorizzazzjoni u 
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Sabiex l-ESMA tkun tista' tissodisfa dak 
il-mandat ta' superviżjoni, jenħtieġ li hija
tingħata s-setgħa li titlob informazzjoni, 
twettaq investigazzjonijiet ġenerali u 
spezzjonijiet fuq il-post, toħroġ avviżi u 
twissijiet pubbliċi u timponi sanzjonijiet. 
L-ESMA jenħtieġ li tagħmel użu mill-
kompetenzi ta' sorveljanza u sanzjonar 
tagħha b'mod proporzjonat.

teżerċita sorveljanza. L-awtorità 
nazzjonali kompetenti jenħtieġ li tingħata 
s-setgħa li titlob informazzjoni, twettaq 
investigazzjonijiet ġenerali u spezzjonijiet 
fuq il-post, toħroġ avviżi u twissijiet 
pubbliċi u timponi sanzjonijiet. L-awtorità 
nazzjonali kompetenti jenħtieġ li tagħmel 
użu mill-kompetenzi ta' sorveljanza u 
sanzjonar tagħha b'mod proporzjonat.

Or. en

Emenda 179
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Huwa importanti li b'mod effettiv u 
effiċjenti tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u għall-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
ESMA tingħata l-kompetenzi li tagħti 
awtorizzazzjoni u teżerċita sorveljanza. 
Sabiex l-ESMA tkun tista' tissodisfa dak il-
mandat ta' superviżjoni, jenħtieġ li hija 
tingħata s-setgħa li titlob informazzjoni, 
twettaq investigazzjonijiet ġenerali u 
spezzjonijiet fuq il-post, toħroġ avviżi u 
twissijiet pubbliċi u timponi sanzjonijiet. 
L-ESMA jenħtieġ li tagħmel użu mill-
kompetenzi ta' sorveljanza u sanzjonar 
tagħha b'mod proporzjonat.

(40) Huwa importanti li b'mod effettiv u 
effiċjenti tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u għall-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
ESMA tingħata l-kompetenzi li tagħti 
awtorizzazzjoni u teżerċita sorveljanza. 
Sabiex l-ESMA tkun tista' tissodisfa dak il-
mandat ta' superviżjoni, jenħtieġ li hija 
tingħata s-setgħa li titlob informazzjoni, 
twettaq investigazzjonijiet ġenerali u 
spezzjonijiet fuq il-post, toħroġ avviżi u 
twissijiet pubbliċi u timponi sanzjonijiet. 
L-ESMA jenħtieġ li tagħmel użu mill-
kompetenzi ta' sorveljanza u sanzjonar 
tagħha b'mod proporzjonat u jenħtieġ li 
taħdem mill-qrib mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti.

Or. en

Emenda 180
Neena Gill
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Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-għoti ta' dawk il-kompetenzi lill-
ESMA jippermetti awtorizzazzjoni u 
sorveljanza ġestiti b'mod aktar effiċjenti u 
ċentrali, li jiġġenera ekonomiji ta' skala. 
Dan ir-reġim superviżorju ċentrali huwa 
ta' benefiċċju għall-parteċipanti tas-suq 
f'termini ta' trasparenza, protezzjoni tal-
investituri u effiċjenza tas-suq aħjar.

imħassar

Or. en

Emenda 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-għoti ta' dawk il-kompetenzi lill-
ESMA jippermetti awtorizzazzjoni u 
sorveljanza ġestiti b'mod aktar effiċjenti u 
ċentrali, li jiġġenera ekonomiji ta' skala. 
Dan ir-reġim superviżorju ċentrali huwa ta' 
benefiċċju għall-parteċipanti tas-suq 
f'termini ta' trasparenza, protezzjoni tal-
investituri u effiċjenza tas-suq aħjar.

(41) L-għoti ta' dawk il-kompetenzi lill-
ESMA jippermetti awtorizzazzjoni u 
sorveljanza ġestiti b'mod aktar effiċjenti u 
ċentrali, li jiġġenera ekonomiji ta' skala. 
Dan ir-reġim superviżorju ċentrali jevita d-
diverġenza fl-Unjoni u huwa ta' benefiċċju 
għall-parteċipanti tas-suq f'termini ta' 
trasparenza, protezzjoni tal-investituri u 
effiċjenza tas-suq aħjar.

Or. en

Emenda 182
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-ESMA jenħtieġ li timponi tariffi 
fuq entitajiet sorveljati direttament biex 

imħassar
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tkopri l-ispejjeż tagħha, inklużi l-ispejjeż 
ġenerali. Il-livell tat-tariffa jenħtieġ li 
jkun proporzjonat għad-daqs ta' entità 
sorveljata direttament, filwaqt li jitqies l-
istadju bikri tal-iżvilupp tal-industrija tal-
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 183
Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-ESMA jenħtieġ li timponi tariffi 
fuq entitajiet sorveljati direttament biex 
tkopri l-ispejjeż tagħha, inklużi l-ispejjeż 
ġenerali. Il-livell tat-tariffa jenħtieġ li jkun 
proporzjonat għad-daqs ta' entità sorveljata 
direttament, filwaqt li jitqies l-istadju bikri 
tal-iżvilupp tal-industrija tal-finanzjament 
kollettiv.

(42) L-awtorità nazzjonali kompetenti
jenħtieġ li timponi tariffi fuq entitajiet 
sorveljati direttament biex tkopri l-ispejjeż 
tagħha, inklużi l-ispejjeż ġenerali. Il-livell 
tat-tariffa jenħtieġ li jkun proporzjonat 
għad-daqs ta' entità sorveljata direttament, 
filwaqt li jitqies l-istadju bikri tal-iżvilupp 
tal-industrija tal-finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 184
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-operat u l-organizzazzjoni tal-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv;

(a) l-operat u l-organizzazzjoni tal-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv ibbażati fuq is-self u fuq il-
kapital ta' ekwità;

Or. en
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Emenda 185
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni 
tal-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv;

(b) l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni 
tal-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv ibbażati fuq is-self u fuq il-
kapital ta' ekwità;

Or. en

Emenda 186
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-trasparenza u l-
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni b'rabta mal-
provvista tas-servizzi ta' finanzjament fl-
Unjoni.

(c) it-trasparenza u l-
komunikazzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni b'rabta mal-
provvista tas-servizzi ta' finanzjament 
ibbażati fuq is-self u fuq il-kapital ta' 
ekwità fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 187
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-persuni ġuridiċi li jagħżlu li jfittxu 
awtorizzazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 10 u għall-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv awtorizzati 
f'konformità ma' dak l-Artikolu, b'rabta 

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-persuni ġuridiċi li jagħżlu li jfittxu 
awtorizzazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 10 u għall-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv awtorizzati 
f'konformità ma' dak l-Artikolu, b'rabta 
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mal-provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv.

mal-provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv. Dawn il-persuni ġuridiċi għandu 
jkollhom sede effettiva u stabbli fi Stat 
Membru tal-Unjoni sabiex ikunu eliġibbli 
biex japplikaw għal awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 188
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizzi ta' finanzjament kollettiv 
ipprovduti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
f'konformità mal-liġi nazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 189
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizzi ta' finanzjament kollettiv 
ipprovduti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
f'konformità mal-liġi nazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 190
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) l-ebda regola nazzjonali dwar ir-
rekwiżiti tal-liċenzji li għandhom 
x'jaqsmu mas-sidien jew l-investituri tal-
proġetti m'għandha żżommhom milli 
jużaw servizzi tal-finanzjament kollettiv 
ipprovduti minn fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv skont dan ir-
Regolament u awtorizzat minnu;

Or. en

Emenda 191
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 1 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 8 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

Or. en

Emenda 192
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 1 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 8 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
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kollettiv partikolari. kollettiv partikolari.

Or. en

Emenda 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 1 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 8 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li żżid il-limitu li minnu pjattaforma għandha toħroġ prospett. 
Il-limitu ta' EUR 1 miljun huwa potenzjalment restrittiv fis-snin li ġejjin.

Emenda 194
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 1 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 8 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

Or. en
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Emenda 195
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 1 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

(d) offerti ta' finanzjament kollettiv 
b'konsiderazzjoni ta' aktar minn 
EUR 8 000 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv, li għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta' 12-il xahar, fir-
rigward ta' proġett ta' finanzjament 
kollettiv partikolari.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li jiffaċilitaw il-ġbir 
ta' kapital permezz tal-pjattaformi 
tagħhom permezz ta' Offerti Inizjali tal-
Muniti(ICO) li joħorġu tokens li 
m'għandhom emittent ċentralizzat.

Or. en

Emenda 197
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a a) fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li jużaw Offerti 
Inizjali tal-Muniti (ICOs) fuq il-
pjattaformi tagħhom;

Or. en

Emenda 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
dwar ir-rekwiżiti tal-liċenzji relatati mas-
sidien jew l-investituri tal-proġetti 
m'għandhiex iżżommhom milli jużaw 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
ipprovduti minn fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv skont dan ir-
Regolament u awtorizzat minnu.

Or. en

Emenda 199
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "servizz ta' finanzjament kollettiv" 
tfisser it-tlaqqigħ bejn l-interess ta' 
finanzjament ta' negozju tal-investituri u 
s-sidien ta' proġetti permezz tal-użu ta' 
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv u li 
jikkonsisti minn kwalunkwe wieħed minn 
dawn li ġejjin:

(a) "servizz ta' finanzjament kollettiv" 
tfisser il-forniment ta' pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv li tippermetti
kwalunkwe element minn dawn li ġejjin:

Or. en
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Emenda 200
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "servizz ta' finanzjament kollettiv" 
tfisser it-tlaqqigħ bejn l-interess ta' 
finanzjament ta' negozju tal-investituri u 
s-sidien ta' proġetti permezz tal-użu ta' 
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv u li 
jikkonsisti minn kwalunkwe wieħed minn 
dawn li ġejjin:

(a) "servizz ta' finanzjament kollettiv" 
tfisser it-tlaqqigħ tal-investituri jew tas-
selliefa li għandhom l-għan li jipprovdu 
kapital lin-negozji minn naħa, u tal-
impriżi jew tas-sidien ta' proġetti min-
naħa l-oħra, permezz tal-użu ta' 
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv u li 
jikkonsisti minn kwalunkwe wieħed minn 
dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 201
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-faċilitazzjoni tal-għoti ta' self; (i) offerta diretta ta' servizz ta' 
finanzjament kollettiv;

Or. en

Emenda 202
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-faċilitazzjoni tal-għoti ta' self; (i) il-faċilitazzjoni tal-għoti ta' self, 
magħrufa wkoll bħala finanzjament 
kollettiv ibbażat fuq is-self;
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Or. en

Emenda 203
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt i – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-faċilitazzjoni ta' tlaqqigħ tal-
investitur mas-sid/sidien tal-proġett biss; 
and

Or. en

Emenda 204
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt i – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-faċilitazzjoni ta' tlaqqigħ tas-sid 
tal-proġett mal-investitur(i).

Or. en

Emenda 205
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) it-tqegħid mingħajr impenn sod, 
kif imsemmi fil-punt 7 tat-Taqsima A tal-
Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE, tat-
titoli trasferibbli maħruġa minn sidien tal-
proġetti u r-riċeviment u t-trażmissjoni 
tal-ordnijiet tal-klijenti, kif imsemmi fil-
punt 1 tat-Taqsima A tal-Anness I tad-

(ii) servizz ta' finanzjament kollettiv 
intermedjat;
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Direttiva 2014/65, fir-rigward ta' dawk it-
titoli trasferibbli;

Or. en

Emenda 206
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) it-tqegħid mingħajr impenn sod, kif 
imsemmi fil-punt 7 tat-Taqsima A tal-
Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE, tat-
titoli trasferibbli maħruġa minn sidien tal-
proġetti u r-riċeviment u t-trażmissjoni tal-
ordnijiet tal-klijenti, kif imsemmi fil-punt 1 
tat-Taqsima A tal-Anness I tad-
Direttiva 2014/65, fir-rigward ta' dawk it-
titoli trasferibbli;

(ii) it-tqegħid mingħajr impenn sod, kif 
imsemmi fil-punt 7 tat-Taqsima A tal-
Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE, tat-
titoli trasferibbli inklużi t-tokens minn 
ICO, maħruġa minn negozji u sidien tal-
proġetti u r-riċeviment u t-trażmissjoni tal-
ordnijiet tal-klijenti, kif imsemmi fil-punt 1 
tat-Taqsima A tal-Anness I tad-
Direttiva 2014/65, fir-rigward ta' dawk it-
titoli trasferibbli;

Or. en

Emenda 207
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) it-tqegħid mingħajr impenn sod, kif 
imsemmi fil-punt 7 tat-Taqsima A tal-
Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE, tat-
titoli trasferibbli maħruġa minn sidien tal-
proġetti u r-riċeviment u t-trażmissjoni tal-
ordnijiet tal-klijenti, kif imsemmi fil-punt 1 
tat-Taqsima A tal-Anness I tad-
Direttiva 2014/65, fir-rigward ta' dawk it-
titoli trasferibbli;

(ii) it-tqegħid mingħajr impenn sod, kif 
imsemmi fil-punt 7 tat-Taqsima A tal-
Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE, tat-
titoli trasferibbli maħruġa minn sidien tal-
proġetti u r-riċeviment u t-trażmissjoni tal-
ordnijiet tal-klijenti, kif imsemmi fil-punt 1 
tat-Taqsima A tal-Anness I tad-
Direttiva 2014/65, fir-rigward ta' dawk it-
titoli trasferibbli, magħrufa wkoll bħala 
finanzjament kollettiv ibbażat fuq il-
kapital ta' ekwità;
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Or. en

Emenda 208
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt ii – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-faċilitazzjoni li mill-anqas 
jitlaqqgħu l-investitur mas-sid/sidien tal-
proġett u l-istabbiliment tal-prezzijiet u 
tal-pakketti tal-offerti; u/jew

Or. en

Emenda 209
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt ii – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-faċilitazzjoni li mill-anqas 
jitlaqqgħu s-sid tal-proġett mal-investitur/i 
u l-istabbiliment tal-prezzijiet tal-offerti;

Or. en

Emenda 210
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) Tal-anqas, l-attivitajiet li ġejjin 
(fost oħrajn) għandhom jitqiesu bħala 
servizzi msemmija fil-punt ii:

(a) it-tqegħid mingħajr bażi ta' impenn 
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sod, kif imsemmi fil-punt 7 tat-Taqsima A 
tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE, ta' 
titoli trasferibbli maħruġa mis-sidien ta' 
proġetti;

(b) l-offerta ta' konsulenza fil-qasam tal-
investiment, kif imsemmi fil-punt 5 tat-
Taqsima A tal-Anness I tad-
Direttiva 2014/65/UE, fir-rigward ta' 
dawn it-titoli trasferibbli; and

(c) ir-riċeviment u t-trażmissjoni ta' 
ordnijiet tal-klijenti, kif imsemmi fil-
punt 1 tat-Taqsima A tal-Anness I tad-
Direttiva 2014/65, fir-rigward ta' dawn it-
titoli trasferibbli;

Or. en

Emenda 211
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) il-faċilitazzjoni ta' offerti minn 
investituri lil entità li toħroġ it-tokens 
permezz ta' Offerti Inizjali tal-Muniti 
(ICOs) li jużaw kontroparti;

Or. en

Emenda 212
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv" tfisser persuna 
ġuridika li tipprovdi servizzi ta' 
finanzjament kollettiv u li ġiet awtorizzata 

(c) "fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv" tfisser persuna 
ġuridika li tipprovdi servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ibbażati fuq is-self u 
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għal dak l-għan mill-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq (ESMA) f'konformità mal-
Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament;

l-kapital ta' ekwità u li ġiet awtorizzata 
għal dak l-għan mill-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq (ESMA) f'konformità mal-
Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 213
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) "Offerta Inizjali tal-Muniti jew 
ICO" tfisser kwalunkwe offerta lill-
pubbliku minn impriża li toħroġ tokens li 
jirrappreżentaw:

(a) talba legali dwar is-sjieda tal-impriża 
emittenti ekwivalenti għal ishma fil-
kumpaniji (tokens ta' ekwità); jew

(b) talba legali dwar fluss futur ta' flus 
tal-impriża emittenti ekwivalenti għal 
bonds (tokens ta' bonds).

Din il-karatteristika tikkwalifika t-tokens 
bħala "titoli trasferibbli" kif imsemmi fil-
punt (i) ta' dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 214
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i a) "Offerta Inizjali tal-Muniti jew 
ICO" tfisser token li jiġġenera 
avveniment ta' finanzjament maħruġ u 
mibjugħ minn entità kummerċjali li tagħti 
lix-xerrej id-dritt li jitlob sjieda ta' ekwità 
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lill-impriża emittenti (tokens ta' ekwità), 
jew talba lill-fluss futur ta' flus tad-ditta 
(tokens ta' bonds).

Or. en

Emenda 215
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1- punt i b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i b) "self" tfisser ftehim li skontu 
ammont ikun disponibbli minn klijent 
wieħed jew aktar lil sid wieħed ta' proġett 
jew aktar permezz ta' pjattaforma tal-
finanzjament kollettiv li jista' jitħallas 
lura jew jiġi ritornat;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt la (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l a) "Offerta Inizjali tal-Muniti jew 
ICO" tfisser metodu ta' ġbir ta' fondi 
mill-pubbliku bl-użu tokens li jitqiegħdu 
għall-bejgħ minn negozju jew individwu 
bi skambju għal muniti ta' kors legali jew 
ta' kriptovaluta;

Or. en

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



AM\1162839MT.docx 47/106 PE627.793v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt lb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l b) "token" tfisser kull forma ta' mezz 
diġitali ta' skambju, unità diġitali ta' kont 
u/jew riżerva ta' valur li jintuża biex iservi 
bħala assi jew jirrappreżenta tali assi;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt lc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l c) "kriptovaluta" tfisser munita 
virtwali konvertibbli deċentralizzata 
bbażata fuq il-matematika li hija protetta 
mill-kriptografija, tiddependi fuq ċwievet 
pubbliċi u privati biex isiru trasferimenti 
ta' valur minn persuna għall-oħra u tista' 
tkun iffirmata b'mod kriptografiku għal 
kull trasferiment;

Or. en

Emenda 219
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 38 biex tkompli tispeċifika l-
elementi tekniċi tad-definizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 1, sabiex tikkunsidra 
l-iżviluppi tas-swieq, l-iżviluppi 
teknoloġiċi u l-esperjenza fl-operat tal-

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 38 biex tkompli tispeċifika l-
elementi tekniċi u legali tad-
definizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, 
sabiex tikkunsidra l-iżviluppi tas-swieq, l-
iżviluppi teknoloġiċi u l-esperjenza fl-
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pjattaformi ta' finanzjament kollettiv u l-
provvista ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv.

operat tal-pjattaformi ta' finanzjament 
kollettiv u l-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 220
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandhom jiġu pprovduti biss minn persuni 
ġuridiċi li huma stabbiliti b'mod effettiv u 
stabbli fi Stat Membru tal-Unjoni u li ġew 
awtorizzati bħala fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv f'konformità mal-
Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament.

1. Is-servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandhom jiġu pprovduti biss minn persuni 
ġuridiċi li huma stabbiliti b'mod effettiv u 
stabbli fi Stat Membru tal-Unjoni u li ġew 
awtorizzati bħala fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv f'konformità mal-
Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament. 
Għaldaqstant, il-persuni ġuridiċi stabbiliti 
f'pajjiż terz ma jistgħux japplikaw għal 
awtorizzazzjoni bħala fornituri ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv f'konformità 
ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 221
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandhomx 
iħallsu jew jaċċettaw xi tip ta' 
remunerazzjoni, skont jew benefiċċju 
mhux monetarju ieħor biex jidderieġu l-
ordnijiet tal-investituri għal offerta 
partikolari ta' finanzjament kollettiv 
magħmula fuq il-pjattaforma tagħhom jew 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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għal offerta partikolari pprovduta fuq 
pjattaforma ta' parti terza.

Or. en

Emenda 222
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward tal-użu ta' veikoli bi 
skop speċjali għall-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv għandu 
jkollhom biss id-dritt li jittrasferixxu ass 
wieħed lill-veikolu bi skop speċjali sabiex 
jippermettu lill-investituri jieħdu l-
iskopertura għal dak l-ass billi jakkwistaw 
titoli. Id-deċiżjoni li jieħdu skopertura għal 
dak l-assi sottostanti għandha tittieħed 
esklużivament mill-investituri.

5. Fir-rigward tal-użu ta' strumenti ta' 
investiment, inkluż strumenti bi skop 
speċjali għall-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv lill-investituri li 
huma kontropartijiet eliġibbli jew klijenti 
professjonali kif definit fid-
Direttiva 2014/65/UE, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv għandu 
jkollhom biss id-dritt li jittrasferixxu ass 
wieħed jew aktar lill-istrument bi skop 
speċjali sabiex jippermettu lill-investituri 
jieħdu l-iskopertura għal dawk l-assi billi 
jakkwistaw titoli. Id-deċiżjoni li jieħdu 
skopertura għal dak l-assi sottostanti 
għandha tittieħed esklużivament mill-
investituri.

Or. en

Emenda 223
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward tal-użu ta' veikoli bi 
skop speċjali għall-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv għandu 
jkollhom biss id-dritt li jittrasferixxu ass 

5. Fir-rigward tal-użu ta' strumenti bi 
skop speċjali għall-provvista ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għall-investituri li 
mhumiex kontropartijiet eliġibbli, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
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wieħed lill-veikolu bi skop speċjali sabiex 
jippermettu lill-investituri jieħdu l-
iskopertura għal dak l-ass billi jakkwistaw 
titoli. Id-deċiżjoni li jieħdu skopertura għal 
dak l-assi sottostanti għandha tittieħed 
esklużivament mill-investituri.

kollettiv għandu jkollhom biss id-dritt li 
jittrasferixxu ass wieħed lill-istrument bi 
skop speċjali sabiex jippermettu lill-
investituri jieħdu l-iskopertura għal dak l-
ass billi jakkwistaw titoli. Id-deċiżjoni li 
jieħdu skopertura għal dak l-assi sottostanti 
għandha tittieħed esklużivament mill-
investituri.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

L-Għoti ta' Offerti Inizjali tal-Muniti

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għal fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv awtorizzati skont l-Artikolu 10 li 
jiffaċilita l-ICOs li jaqgħu fl-ambitu ta' 
dan l-Artikolu 4a.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
biss għal ICOs ta' tokens fejn hemm 
emittent ċentralizzat tat-tokens.

3. Dan ir-Regolament għandu japplika 
biss għal ICOs ta' tokens li huma jew self 
jew titoli trasferibbli.

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
biss għall-ewwel ħruġ jew bejgħ ta' tokens 
u mhux għan-negozjar sekondarju ta' tali 
tokens.

5. Dan ir-Regolament m'għandux 
japplika għall-pjazzament privat tat-
tokens.

6. Dan ir-Regolament m'għandux 
japplika għal ICOs b'kunsiderazzjoni ta' 
aktar minn EUR 8 000 000 kull ħarġa 
f'ICO.
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Or. en

Emenda 225
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

L-Għoti ta' Offerti Inizjali tal-Muniti

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li joffru s-servizzi imsemmija fil-
punt (iv) tal-Artikolu 3(1)(ia) għandhom 
ikunu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament soġġetti għall-issodisfar 
tal-kriterji tal-Artikolu 10.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
biss għall-bejgħ primarju ta' tokens.

3. Dan ir-Regolament ma għandux 
japplika għall-pjazzament privat ta' 
tokens.

Or. en

Emenda 226
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a

Rekwiżiti ta' diliġenza dovuta

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom iwettqu livell minimu 
ta' diliġenza dovuta fuq is-sidien tal-
proġetti li jipproponu li l-proġett jiġi 
ffinanzjat fil-pjattaforma ta' finanzjament 
kollettiv tagħhom.
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2. Il-livell minimu ta' diliġenza dovuta 
msemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi:

(a) l-assenza ta' rekord kriminali fir-
rigward ta' kundanni jew penali ta' regoli 
nazzjonali fis-seħħ fl-oqsma tal-liġi 
kummerċjali, il-liġi dwar l-insolvenza, il-
leġiżlazzjoni dwar is-servizzi finanzjarji, 
il-leġiżlazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-
ħasil tal-flus, il-frodi jew l-obbligazzjoni 
professjonali;

(b) prova tal-fatt li s-sid tal-proġett jew l-
impriża li qed ifittxu li jiġu ffinanzjati 
permezz tal-pjattaforma ta' finanzjament 
kollettiv mhumiex stabbiliti 
f'ġurisdizzjonijiet elenkati taħt il-politika 
rilevanti tal-Unjoni dwar il-
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, jew li 
huma identifikati bħala pajjiżi terzi 
b'riskju kbir skont l-Artikolu 9(2) tad-
Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, jew li mhumiex 
effettivament konformi mal-istandards 
fiskali tal-Unjoni jew miftiehma 
internazzjonalment dwar it-trasparenza u 
l-iskambju tal-informazzjoni.

Or. en

Emenda 227
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jistabbilixxu u jżommu proċeduri effettivi
u trasparenti għal trattament f'waqtu, ġust u 
konsistenti ta' lmenti rċevuti mingħand 
klijenti.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandu jkollhom 
fis-seħħ, iżommu u jiddeskrivu 
pubblikament proċeduri effikaċi u 
trasparenti għal trattament f'waqtu, ġust u 
konsistenti ta' lmenti rċevuti mingħand 
klijenti.

Or. en
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Emenda 228
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jistabbilixxu u jżommu proċeduri effettivi 
u trasparenti għal trattament f'waqtu, ġust u 
konsistenti ta' lmenti rċevuti mingħand 
klijenti.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jistabbilixxu u jżommu proċeduri effettivi,
trasparenti u standardizzati għal trattament 
f'waqtu, ġust u konsistenti ta' lmenti rċevuti 
mingħand klijenti.

Or. fr

Emenda 229
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux 
ikollhom xi parteċipazzjoni finanzjarja f'xi 
offerta ta' finanzjament kollettiv fuq il-
pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
tagħhom.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux 
ikollhom xi parteċipazzjoni finanzjarja f'xi 
offerta ta' finanzjament kollettiv fuq il-
pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
tagħhom sakemm ma jippubblikaw din l-
informazzjoni b'mod xieraq lill-investituri 
potenzjali u lill-investituri rreġistrati fil-
pjattaforma. Il-fornituri ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jistabbilixxu 
proċeduri ta' għażla ċari u trasparenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li l-pjattaformi jkunu jistgħu jikkomunikaw lill-klijenti tagħhom dwar il-
proġetti li huma jipproponu. Din il-komunikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi. Ladarba l-investituri jkunu speċifikaw il-profil tar-riskju tagħhom, jidher 
interessanti li l-pjattaforma tista' toffrilhom proġetti li jkunu jaqblu ma' dak li jkunu qed 
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ifittxu.

Emenda 230
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux 
ikollhom xi parteċipazzjoni finanzjarja f'xi
offerta ta' finanzjament kollettiv fuq il-
pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
tagħhom.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux 
ikollhom parteċipazzjoni finanzjarja fl-
ebda offerta ta' finanzjament kollettiv fuq 
il-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
tagħhom, għajr fejn dik il-parteċipazzjoni 
finanzjarja hija intiża biex tiżgura, fuq 
bażi sistematika fir-rigward tal-offerti 
kollha, allinjament tal-interessi bejn il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv u l-investituri jew bħala mezz ta' 
intervent li jiżgura l-integrità tas-suq.

Or. en

Emenda 231
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux 
ikollhom xi parteċipazzjoni finanzjarja f'xi 
offerta ta' finanzjament kollettiv fuq il-
pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
tagħhom.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux 
ikollhom xi parteċipazzjoni finanzjarja f'xi 
offerta ta' finanzjament kollettiv fuq il-
pjattaformi ta' finanzjament kollettiv 
tagħhom ħlief jekk il-parteċipazzjoni 
finanzjarja tikkonċerna l-proġetti jew l-
offerti kollha b'mod sistematiku u 
nondiskriminatorju, bil-għan li jiġi żgurat 
allinjament tal-interessi fost l-investituri.

Or. en
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Emenda 232
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandhomx 
jaċċettaw bħala klijenti tagħhom lil 
kwalunkwe azzjonist tagħhom li jkollu 
20 % jew aktar ta' kapital azzjonarju jew 
drittijiet tal-vot, kwalunkwe maniġer jew 
impjegat tagħhom, jew kwalunkwe persuna 
li tkun relatata direttament jew 
indirettament ma' dawk l-azzjonisti, il-
maniġers u l-impjegati permezz ta' 
kontroll kif definit fl-Artikolu 4(1)(35)(b) 
tad-Direttiva 2014/65/UE.

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandhomx 
jaċċettaw bħala klijenti tagħhom lil 
kwalunkwe azzjonist tagħhom li jkollu 
20 % jew aktar ta' kapital azzjonarju jew 
drittijiet tal-vot, kwalunkwe maniġer jew 
impjegat tagħhom, jew kwalunkwe persuna 
li jkollha, jew tkun f'pożizzjoni li jkollha,
influwenza jew kontroll sinifikanti fuq il-
proġetti u offerti ta' finanzjament kollettiv 
fil-pjattaforma ta' finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 233
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandhomx 
jaċċettaw bħala klijenti tagħhom lil 
kwalunkwe azzjonist tagħhom li jkollu 
20 % jew aktar ta' kapital azzjonarju jew 
drittijiet tal-vot, kwalunkwe maniġer jew 
impjegat tagħhom, jew kwalunkwe persuna 
li tkun relatata direttament jew 
indirettament ma' dawk l-azzjonisti, il-
maniġers u l-impjegati permezz ta' kontroll 
kif definit fl-Artikolu 4(1)(35)(b) tad-
Direttiva 2014/65/UE.

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandhomx 
jaċċettaw bħala klijenti tagħhom lil 
kwalunkwe azzjonist tagħhom li jkollu 
10% jew aktar ta' kapital azzjonarju jew 
drittijiet tal-vot, kwalunkwe maniġer jew 
impjegat tagħhom, jew kwalunkwe persuna 
li tkun relatata direttament jew 
indirettament ma' dawk l-azzjonisti, il-
maniġers u l-impjegati permezz ta' kontroll 
kif definit fl-Artikolu 4(1)(35)(b) tad-
Direttiva 2014/65/UE.

Or. en



PE627.793v01-00 56/106 AM\1162839MT.docx

MT

Emenda 234
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jiddivulgaw lill-klijenti u lill-klijenti 
potenzjali tagħhom in-natura ġenerali u s-
sorsi tal-kunflitti ta' interess u l-passi 
meħuda għall-mitigazzjoni ta' dawk ir-
riskji meta huma jqisu li dan ikun meħtieġ 
sabiex il-miżuri meħuda f'konformità 
mar-regoli interni msemmija fil-
paragrafu 3 ikunu effettivi.

5. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jiddivulgaw lill-klijenti u lill-klijenti 
potenzjali tagħhom in-natura ġenerali u s-
sorsi tal-kunflitti ta' interess u l-passi 
meħuda għall-mitigazzjoni ta' dawk ir-
riskji.

Or. en

Emenda 235
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Allinjament tal-Interessi tal-Pjattaforma 
mal-Investituri

1. Biex jiġi żgurat li l-pjattaformi jallinjaw 
l-inċentivi tagħhom ma' dawk tal-
investituri, għandhom jiġu mħeġġa 
mekkaniżmi ta' inċentiv.

2. Il-pjattaformi tal-finanzjament kollettiv 
jistgħu jipparteċipaw fil-finanzjament ta' 
proġett. Din il-parteċipazzjoni ma 
għandhiex taqbeż it-2 % tal-kapital 
akkumulat għall-proġett;

3. Ħlas għal eżitu pożittiv (carry) jista' 
jingħata lill-fornitur ta' finanzjament 
kollettiv kull meta l-proġett joħroġ 
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b'suċċess mill-pjattaforma;

4. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jiddeskrivu lill-ESMA 
l-politika ta' allinjament tal-interessi li 
qed jippjanaw li jużaw qabel l-
awtorizzazzjoni u jitolbu l-approvazzjoni 
tagħha.

5. Il-pjattaformi jistgħu jimmodifikaw l-
allinjament tal-politika tal-interessi kull 
tliet snin. Kull modifika hija soġġetta 
għall-approvazzjoni tal-ESMA.

6. Il-pjattaformi għandhom jiddeskrivu 
b'mod espliċitu l-allinjament tagħhom tal-
politika tal-interessi fuq is-sit web 
tagħhom f'post prominenti.

Or. en

Emenda 236
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet 
operazzjonali ma għandhiex tfixkel 
materjalment il-kwalità tal-kontroll intern 
tal-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv u l-kapaċità tal-ESMA li 
tissorvelja l-konformità tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet kollha stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

2. L-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet 
operazzjonali ma għandhiex tfixkel 
materjalment il-kwalità tal-kontroll intern 
tal-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv u l-kapaċità tal-awtorità 
nazzjonali kompetenti li tissorvelja l-
konformità tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet kollha stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 237
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet 
operazzjonali ma għandhiex tfixkel 
materjalment il-kwalità tal-kontroll intern 
tal-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv u l-kapaċità tal-ESMA li 
tissorvelja l-konformità tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet kollha stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

2. L-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet 
operazzjonali ma għandhiex tfixkel il-
kwalità tal-kontroll intern tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv u l-
kapaċità tal-ESMA li tissorvelja l-
konformità tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet kollha stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 238
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jew il-fornituri terzi 
li jaġixxu f'isimhom ma għandhomx 
iżommu fondi ta' klijenti jew jipprovdu 
servizzi ta' pagament sakemm dawk il-
fondi ma jkunux intiżi għall-għoti ta' 
servizzi ta' pagament relatati mas-servizzi 
ta' finanzjament kollettiv u l-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jew il-
fornitur terz ikunu fornitur ta' servizz ta' 
pagament kif definit fl-Artikolu 4(11) tad-
Direttiva (UE) Nru 2015/2366.

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jew il-fornituri terzi 
li jaġixxu f'isimhom ma għandhomx 
iżommu fondi ta' klijenti jew jipprovdu 
servizzi ta' pagament jew jaġixxu bħala 
depożitarji sakemm dawk il-fondi ma 
jkunux intiżi għall-għoti ta' servizzi ta' 
pagament relatati mas-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv u l-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jew il-
fornitur terz ikunu fornitur ta' servizz ta' 
pagament kif definit fl-Artikolu 4(11) tad-
Direttiva (UE) Nru 2015/2366.

Or. en

Emenda 239
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każijiet li fihom il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv ma 
jipprovdux, huma stess jew permezz ta' 
parti terza, servizzi ta' pagament jew iż-
żamma jew l-issalvagwardjar ta' fondi 
f'rabta mas-servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, dawn il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jagħmlu 
u jibqgħu jimplimentaw arranġamenti biex 
jaċċertaw li s-sidien tal-proġetti jaċċettaw 
il-finanzjament tal-offerti ta' finanzjament 
kollettiv jew kull pagament permezz ta' 
fornitur tas-servizzi ta' pagament biss kif 
definit fl-Artikolu 4(11) tad-Direttiva 
(UE) 2015/2366.

4. Fil-każijiet li fihom il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv ma 
jipprovdux, huma stess jew permezz ta' 
parti terza, servizzi ta' pagament jew iż-
żamma jew l-issalvagwardjar ta' fondi 
f'rabta mas-servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, dawn il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jagħmlu 
u jibqgħu jimplimentaw arranġamenti biex 
jaċċertaw li s-sidien tal-proġetti jaċċettaw 
il-finanzjament tal-offerti ta' finanzjament 
kollettiv jew kull pagament permezz ta' 
fornitur jew aġent tas-servizzi ta' pagament 
biss kif definit fl-Artikolu 4(11) u fl-
Artikolu 19 tad-Direttiva (UE) 2015/2366.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-pjattaformi għandhom ikunu jistgħu jipprovdu servizz ta' pagament permezz ta' partijiet 
terzi, jiġifieri skont l-Artikolu 19 tal-PSD 2.

Emenda 240
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb 
li tipprovdi servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandha tapplika ma' l-ESMA 
għall-awtorizzazzjoni bħala fornitur ta'
servizzi ta' finanzjament kollettiv.

1. Kwalunkwe persuna ġuridika li 
jkollha l-ħsieb li ssir fornitur ta' servizz ta' 
finanzjament kollettiv f'konformità ma' 
dan ir-Regolament għandha tapplika mal-
awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istat 
Membru fejn hija stabbilita għall-
awtorizzazzjoni biex tipprovdi servizzi ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 241
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Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb 
li tipprovdi servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandha tapplika ma' l-ESMA 
għall-awtorizzazzjoni bħala fornitur ta'
servizzi ta' finanzjament kollettiv.

1. Kwalunkwe persuna ġuridika li 
jkollha l-ħsieb li ssir fornitur ta' servizz ta' 
finanzjament kollettiv għandha tapplika 
mal-awtorità nazzjonali kompetenti tal-
Istat Membru fejn hija stabbilita għall-
awtorizzazzjoni biex tipprovdi servizzi ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 242
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb li 
tipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandha tapplika ma' l-ESMA għall-
awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv.

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb li 
tipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandha tapplika mal-awtorità nazzjonali 
kompetenti tal-Istat Membru fejn hija 
stabbilita għall-awtorizzazzjoni bħala 
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv.

Or. en

Emenda 243
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb li 
tipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandha tapplika ma' l-ESMA għall-

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb li 
tipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandha tapplika ma' l-ESMA għall-
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awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv.

awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv. L-EMSA 
għandha tinforma lill-Awtorità Nazzjonali 
Kompetenti meta tirċievi applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni. L-Awtorità 
Nazzjonali Kompetenti tista' tippreżenta 
nota li tiddikjara l-oġġezzjonijiet jew il-
kummenti potenzjali lill-ESMA fir-
rigward tal-applikant.

Or. en

Emenda 244
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb li 
tipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandha tapplika ma' l-ESMA għall-
awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv.

1. Persuna ġuridika li jkollha l-ħsieb li 
tipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandha tapplika ma' l-ESMA għall-
awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv. L-EMSA 
għandha tinforma lill-Awtorità Nazzjonali 
Kompetenti meta tirċievi applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni. L-Awtorità 
Nazzjonali Kompetenti tista' tippreżenta 
oġġezzjonijiet lill-ESMA fir-rigward tal-
applikant.

Or. en

Emenda 245
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' 
kontinwità tan-negozju tal-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 

(g) deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' 
kontinwità tan-negozju tal-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
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prospettiv; prospettiv sabiex jiġi żgurat li l-ħlasijiet 
lura tas-self u l-investimenti se jkomplu 
jiġu amministrati għall-investituri f'każ 
ta' insolvenza tal-pjattaforma;

Or. en

Emenda 246
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) deskrizzjoni tar-regoli interni tal-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv biex jipprevjenu li l-
azzjonisti tiegħu li jkollhom 20 % jew 
aktar tal-kapital azzjonarju jew drittijiet tal-
vot, il-maniġers tiegħu jew l-impjegati 
tiegħu jew kwalunkwe persuna marbuta 
direttament jew indirettament magħhom 
permezz ta' kontroll, jinvolvu ruħhom fi 
tranżazzjonijiet ta' finanzjament kollettiv 
offruti mill-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv;

(j) deskrizzjoni tar-regoli interni tal-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv biex jipprevjenu li l-
azzjonisti tiegħu li jkollhom 10 % jew 
aktar tal-kapital azzjonarju jew drittijiet tal-
vot, il-maniġers tiegħu jew l-impjegati 
tiegħu jew kwalunkwe persuna marbuta 
direttament jew indirettament magħhom 
permezz ta' kontroll, jinvolvu ruħhom fi 
tranżazzjonijiet ta' finanzjament kollettiv 
offruti mill-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv;

Or. en

Emenda 247
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j a) rendikont tal-bank tad-
disponibbiltà ta' kapital tal-ishma ta' 
EUR 60 000 meħtieġa għal-liċenzja, jew 
inkella assigurazzjoni ta' terzi sa dan l-
ammont;

Or. en
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Emenda 248
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) assigurazzjoni għar-responsabbiltà 
ċivili.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-fornituri, fin-nuqqas tar-rekwiżit kapitali minimu, il-
proposta għandha tinkludi obbligu għall-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv biex 
jiġġustifikaw fi kwalunkwe mument l-eżistenza ta' kuntratt tal-assigurazzjoni li jkopri l-
konsegwenzi finanzjarji f'każ ta' ksur tal-obbligi professjonali tagħhom.

Emenda 249
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-fornituri kollha ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandu jkollhom 
kapital inizjali ta' EUR 50 000.

Or. en

Emenda 250
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ESMA, fi żmien 20 jum ta' 4. L-awtorità nazzjonali kompetenti, 
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xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, għandha 
tivvaluta li l-applikazzjoni tkun kompluta. 
Meta l-applikazzjoni ma tkunx mimlija, l-
ESMA għandha tistabbilixxi limitu ta' 
żmien sa meta l-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv għandu 
jipprovdi l-informazzjoni nieqsa.

fi żmien 30 jum ta' xogħol minn meta 
tirċievi l-applikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, għandha tivvaluta li l-
applikazzjoni tkun kompluta. Meta l-
applikazzjoni ma tkunx mimlija, l-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandha 
tistabbilixxi limitu ta' żmien sa meta l-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv għandu jipprovdi l-
informazzjoni nieqsa.

Or. en

Emenda 251
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ESMA, fi żmien 20 jum ta' 
xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, għandha 
tivvaluta li l-applikazzjoni tkun kompluta. 
Meta l-applikazzjoni ma tkunx mimlija, l-
ESMA għandha tistabbilixxi limitu ta' 
żmien sa meta l-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv għandu 
jipprovdi l-informazzjoni nieqsa.

4. L-awtorità nazzjonali kompetenti, 
fi żmien 20 jum ta' xogħol minn meta 
tirċievi l-applikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 u f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-ESMA, għandha tivvaluta li l-
applikazzjoni tkun kompluta. Meta l-
applikazzjoni ma tkunx mimlija, l-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandha 
tistabbilixxi limitu ta' żmien sa meta l-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv għandu jipprovdi l-
informazzjoni nieqsa.

Or. en

Emenda 252
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ESMA, fi żmien 20 jum ta' 4. L-awtorità nazzjonali kompetenti, 
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xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, għandha 
tivvaluta li l-applikazzjoni tkun kompluta. 
Meta l-applikazzjoni ma tkunx mimlija, l-
ESMA għandha tistabbilixxi limitu ta' 
żmien sa meta l-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv għandu 
jipprovdi l-informazzjoni nieqsa.

fi żmien 20 jum ta' xogħol minn meta 
tirċievi l-applikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, għandha tivvaluta li l-
applikazzjoni tkun kompluta. Meta l-
applikazzjoni ma tkunx mimlija, l-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandha 
tistabbilixxi limitu ta' żmien sa meta l-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv għandu jipprovdi l-
informazzjoni nieqsa.

Or. en

Emenda 253
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta applikazzjoni, kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 tkun imtliet, l-ESMA
għandha tinnotifika minnufih b'dan lill-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv.

5. Meta applikazzjoni, kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 tkun imtliet, l-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandha tinnotifika 
minnufih b'dan lill-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv.

Or. en

Emenda 254
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta applikazzjoni, kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 tkun imtliet, l-ESMA 
għandha tinnotifika minnufih b'dan lill-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv.

5. Meta applikazzjoni, kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 tkun imtliet, l-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandha tinnotifika 
minnufih b'dan lill-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv.

Or. en
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Emenda 255
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-ESMA għandha, fi żmien xahrejn 
minn meta tirċievi applikazzjoni kompluta, 
tivvaluta jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv 
jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan 
ir-Regolament u għandha tadotta deċiżjoni 
kompletament motivata li tagħti jew 
tirrifjuta l-awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv. L-
ESMA għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta l-
awtorizzazzjoni jekk ikun hemm raġunijiet 
objettivi u li jistgħu jintwerew għaliex 
wieħed għandu jemmen li l-immaniġġjar 
tal-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv jista' jkun ta' riskju għall-ġestjoni 
effettiva, tajba u prudenti tagħha u għall-
kontinwità tan-negozju u għall-
konsiderazzjoni adegwata tal-interess tal-
klijenti tiegħu u l-integrità tas-suq.

6. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha, fi żmien xahrejn minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompluta u 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-EMSA, 
tivvaluta jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv 
jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan 
ir-Regolament u għandha tadotta deċiżjoni 
kompletament motivata li tagħti jew 
tirrifjuta l-awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv. L-
awtorità nazzjonali kompetenti għandu 
jkollha d-dritt li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni,
jekk ikun hemm raġunijiet objettivi u li 
jistgħu jintwerew għaliex wieħed għandu 
jemmen li l-immaniġġjar tal-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jista' jkun 
ta' riskju għall-ġestjoni effettiva, tajba u 
prudenti tagħha u għall-kontinwità tan-
negozju u għall-konsiderazzjoni adegwata 
tal-interess tal-klijenti tiegħu u l-integrità 
tas-suq.

Or. en

Emenda 256
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-ESMA għandha, fi żmien 
xahrejn minn meta tirċievi applikazzjoni 
kompluta, tivvaluta jekk il-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 

6. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha, fi żmien tliet xhur minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompluta, tivvaluta 
jekk il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
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prospettiv jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament u għandha 
tadotta deċiżjoni kompletament motivata li 
tagħti jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni bħala 
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv. L-ESMA għandu jkollha d-dritt li 
tirrifjuta l-awtorizzazzjoni jekk ikun hemm 
raġunijiet objettivi u li jistgħu jintwerew 
għaliex wieħed għandu jemmen li l-
immaniġġjar tal-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jista' jkun ta' riskju 
għall-ġestjoni effettiva, tajba u prudenti 
tagħha u għall-kontinwità tan-negozju u 
għall-konsiderazzjoni adegwata tal-interess 
tal-klijenti tiegħu u l-integrità tas-suq.

kollettiv prospettiv jikkonformax mar-
rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u 
għandha tadotta deċiżjoni kompletament 
motivata li tagħti jew tirrifjuta l-
awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv. L-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandu jkollha d-
dritt li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni jekk ikun 
hemm raġunijiet objettivi u li jistgħu 
jintwerew għaliex wieħed għandu jemmen 
li l-immaniġġjar tal-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jista' jkun ta' riskju 
għall-ġestjoni effettiva, tajba u prudenti 
tagħha u għall-kontinwità tan-negozju u 
għall-konsiderazzjoni adegwata tal-interess 
tal-klijenti tiegħu u l-integrità tas-suq.

Or. en

Emenda 257
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-ESMA għandha, fi żmien xahrejn 
minn meta tirċievi applikazzjoni kompluta, 
tivvaluta jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv prospettiv 
jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan 
ir-Regolament u għandha tadotta deċiżjoni 
kompletament motivata li tagħti jew 
tirrifjuta l-awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv. L-
ESMA għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta l-
awtorizzazzjoni jekk ikun hemm raġunijiet 
objettivi u li jistgħu jintwerew għaliex 
wieħed għandu jemmen li l-immaniġġjar 
tal-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv jista' jkun ta' riskju għall-ġestjoni 
effettiva, tajba u prudenti tagħha u għall-
kontinwità tan-negozju u għall-
konsiderazzjoni adegwata tal-interess tal-
klijenti tiegħu u l-integrità tas-suq.

6. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha, fi żmien xahrejn minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompluta, tivvaluta 
jekk il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv jikkonformax mar-
rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u 
għandha tadotta deċiżjoni kompletament 
motivata li tagħti jew tirrifjuta l-
awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv. L-awtorità 
nazzjonali kompetenti għandu jkollha d-
dritt li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni jekk ikun 
hemm raġunijiet objettivi u li jistgħu 
jintwerew għaliex wieħed għandu jemmen 
li l-immaniġġjar tal-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jista' jkun ta' riskju 
għall-ġestjoni effettiva, tajba u prudenti 
tagħha u għall-kontinwità tan-negozju u 
għall-konsiderazzjoni adegwata tal-interess 
tal-klijenti tiegħu u l-integrità tas-suq.
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Or. en

Emenda 258
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tinnotifika lill-ESMA bid-
deċiżjoni tagħha dwar l-għoti jew iċ-
ċaħda tal-awtorizzazzjoni. L-ESMA tista' 
titlob valutazzjoni tal-konformità mar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u r-
raġunijiet li jiġġustifikaw l-
awtorizzazzjoni. Jekk l-ESMA ma taqbilx 
mad-deċiżjoni tal-awtorità nazzjonali 
kompetenti, għandha tagħti r-raġunijiet 
tagħha u għandha tispjega u tiġġustifika 
kwalunkwe devjazzjoni minnha.

Or. en

Emenda 259
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-ESMA għandha tinnotifika lill-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv bid-deċiżjoni tagħha fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li tkun 
ħadet id-deċiżjoni.

7. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha tinnotifika mingħajr dewmien
lill-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv bid-deċiżjoni tagħha 
wara li tkun ħadet id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 260
Neena Gill
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-ESMA għandha tinnotifika lill-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv bid-deċiżjoni tagħha fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li tkun 
ħadet id-deċiżjoni.

7. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha tinnotifika lill-fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv prospettiv bid-
deċiżjoni tagħha fi żmien jumejn ta' xogħol 
wara li tkun ħadet id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 261
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-ESMA għandha tinnotifika lill-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv prospettiv bid-deċiżjoni tagħha fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li tkun 
ħadet id-deċiżjoni.

7. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha tinnotifika lill-fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv prospettiv bid-
deċiżjoni tagħha fi żmien ħamest ijiem ta' 
xogħol wara li tkun ħadet id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 262
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a

Awtorizzazzjoni ta' fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ta' pajjiż terz

1. Fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv stabbilit f'pajjiż terz jista' 
jipprovdi servizzi ta' finanzjament kollettiv 
fl-Unjoni dment li jintlaħqu l-
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kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-Kummissjoni adottat, f'konformità 
mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, att ta' 
implimentazzjoni li jirrappreżenta 
deċiżjoni dwar l-ekwivalenza fir-rigward 
tal-pajjiż ta' stabbiliment tal-fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv;

(b) il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv huwa awtorizzat li jipprovdi 
servizzi ta' finanzjament kollettiv, u huwa 
soġġett għal superviżjoni, fil-pajjiż terz 
inkwistjoni; arranġamenti ta' 
kooperazzjoni imsemmija fil-paragrafu 3 
ġew stabbiliti u huma operattivi.

Meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu, il-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandu jirreġistra mal-ESMA l-
intenzjoni tiegħu li jipprovdi servizzi fl-
Unjoni.

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta att ta' 
implimentazzjoni li jirrikonoxxi li l-qafas 
ġuridiku u l-prattiki superviżorji ta' pajjiż 
terz jiżguraw li:

(a) il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv awtorizzati f'dak il-pajjiż terz 
jikkonformaw ma' dan ir-Regolament jew 
jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment 
vinkolanti tad-dritt nazzjonali ta' dak il-
pajjiż terz li huma ekwivalenti għar-
rekwiżiti tad-dritt tal-Unjoni applikabbli;

(b) ir-rekwiżiti vinkolanti huma soġġetti 
għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq 
bażi kontinwa f'dak il-pajjiż terz.

Dan l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 37a(2).

3. L-ESMA għandha tistabbilixxi 
arranġamenti ta' kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi li l-
qafas ġuridiku u l-prattiki superviżorji 
tagħhom ġew rikonoxxuti bħala 
ekwivalenti skont il-paragrafu 2.

Dawn l-arranġamenti għandhom 
jispeċifikaw mill-anqas: (a) il-mekkaniżmi 
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għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-
ESMA u l-awtoritajiet kompetenti tal-
pajjiżi terzi konċernati, fosthom l-aċċess 
għall-informazzjoni rilevanti kollha dwar 
il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv awtorizzati f'dak il-pajjiż terz li 
tintalab mill-ESMA;

(b) il-mekkaniżmu għal notifika fil-pront 
lill-ESMA meta awtorità kompetenti ta' 
pajjiż terz tqis li fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv awtorizzat f'dak il-
pajjiż terz u soġġett għas-superviżjoni 
tagħha jkun qed jikser il-kundizzjonijiet 
tal-awtorizzazzjoni tiegħu jew leġiżlazzjoni 
nazzjonali oħra f'dak il-pajjiż terz;

(c) il-proċeduri li jirrigwardjaw il-
koordinazzjoni ta' attivitajiet superviżorji.

4. L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji biex 
tiddetermina l-kontenut minimu tal-
arranġamenti ta' kooperazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3 biex tiżgura li l-
awtoritajiet kompetenti u l-ESMA jkunu 
jistgħu jeżerċitaw is-setgħat superviżorji 
kollha tagħhom skont dan ir-Regolament:

L-ESMA għandha tippreżenta l-abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa ... [XXX xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li 
tissupplimenta dan ir-Regolament billi 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Or. en

Emenda 263
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a

Assigurazzjoni

1. Fornitur ta' servizz ta' finanzjament 
kollettiv irid ikun jista' jiġġustifika fi 
kwalunkwe mument l-eżistenza ta' 
kuntratt tal-assigurazzjoni li jkopri 
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv kontra l-konsegwenzi finanzjarji 
tar-responsabbiltà ċivili tiegħu f'każ ta' 
ksur tal-obbligi professjonali tiegħu kif 
stabbilit f'dan ir-Regolament.

2. Qabel il-[jekk jogħġbok daħħal 6 xhur 
qabel id-data tad-dħul fis-seħħ], il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
f'konformità mal-Artikolu 37 sabiex 
tispeċifika d-dispożizzjonijiet meħtieġa 
għall-assigurazzjoni imsemmija fil-
paragrafu 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-fornituri, fin-nuqqas tar-rekwiżit kapitali minimu, il-
proposta għandha tinkludi obbligu għall-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv biex 
jiġġustifikaw fi kwalunkwe mument l-eżistenza ta' kuntratt tal-assigurazzjoni li jkopri l-
konsegwenzi finanzjarji f'każ ta' ksur tal-obbligi professjonali tagħhom.

Emenda 264
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġistru tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv

Ir-reġistru ċentralizzat tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv u offerti 
ta' finanzjament kollettiv

Or. en
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Emenda 265
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ESMA għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-fornituri kollha ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv. Dan ir-reġistru 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq 
is-sit web tagħha u għandu jiġi aġġornat 
regolarment.

1. L-ESMA għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-fornituri kollha ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv awtorizzati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
f'konformità mal-Artikolu 10 u, b'mod 
separat, tal-fornituri kollha ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ta' pajjiżi terzi li 
huma rreġistrati mal-ESMA f'konformità 
mal-Artikolu 10a. Dan ir-reġistru għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit 
web tagħha u għandu jiġi aġġornat 
regolarment.

Or. en

Emenda 266
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ESMA għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-fornituri kollha ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv. Dan ir-reġistru 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq 
is-sit web tagħha u għandu jiġi aġġornat 
regolarment.

1. L-ESMA għandha tistabbilixxi 
reġistru ċentralizzat tal-fornituri kollha ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
awtorizzati skont l-Artikolu 10, li jagħti 
aċċess għal proġetti jew offerti individwali
pprovduti minn kull pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv. Dan ir-reġistru 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq 
is-sit web tagħha u għandu jiġi aġġornat 
regolarment.

Or. en

Emenda 267
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Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) informazzjoni aġġornata dwar 
proġetti jew offerti individwali ta' 
finanzjament kollettiv pprovduti minn kull 
pjattaforma ta' servizz ta' finanzjament 
kollettiv;

Or. en

Emenda 268
Brian Hayes

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom
jipprovdu s-servizzi tagħhom taħt is-
superviżjoni tal-ESMA.

1. Fornituri ta' servizz ta' 
finanzjament kollettiv għandu jipprovdu s-
servizzi tiegħu taħt is-superviżjoni tal-
awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istat 
Membru fejn il-fornitur ta' servizz ta' 
finanzjament kollettiv ġie awtorizzat.

Or. en

Emenda 269
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jipprovdu 
s-servizzi tagħhom taħt is-superviżjoni tal-
ESMA.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jipprovdu 
s-servizzi tagħhom taħt is-superviżjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti.
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Or. en

Emenda 270
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti waħda jew 
aktar li jkunu responsabbli għall-għoti 
tal-awtorizzazzjoni u t-twettiq tas-setgħat 
superviżorji fuq il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 271
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ESMA għandha tivvaluta l-
konformità tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet previsti f'dan ir-
Regolament.

3. L-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jivvalutaw il-
konformità tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet previsti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 272
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. L-ESMA għandha tivvaluta l-
konformità tal-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet previsti f'dan ir-
Regolament.

3. L-ESMA għandha, f'kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti,
tivvaluta l-konformità tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv mal-
obbligazzjonijiet previsti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 273
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinnotifikaw lill-ESMA bi kwalunkwe 
bidla materjali fil-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni mingħajr dewmien żejjed 
u, fuq talba, għandhom jipprovdu l-
informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni 
tal-konformità tagħhom ma' dan ir-
Regolament.

4. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinnotifikaw lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti bi kwalunkwe bidla materjali 
fil-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
mingħajr dewmien żejjed u, fuq talba, 
għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa għall-valutazzjoni tal-konformità 
tagħhom ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 274
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ESMA għandu jkollha s-setgħa li 
tirtira l-awtorizzazzjoni ta' fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv fi 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li 
ġejjin fejn il-fornitur ta' servizz ta' 
finanzjament:

1. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandu jkollha s-setgħa li tirtira l-
awtorizzazzjoni ta' fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv fi kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin fejn il-fornitur 
ta' servizz ta' finanzjament:

Or. en
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Emenda 275
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ESMA għandha tirtira l-
awtorizzazzjoni bħala fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv meta l-ESMA 
tkun tal-opinjoni li l-fatti msemmija fil-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 jaffettwaw ir-
reputazzjoni tajba tal-immaniġġjar tal-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, jew jindikaw nuqqas tal-
arranġamenti tal-governanza, tal-
mekkaniżmi ta' kontroll intern jew tal-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 5.

3. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha tirtira l-awtorizzazzjoni bħala 
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv meta l-awtorità nazzjonali 
kompetenti, f'konsultazzjoni mal-ESMA, 
tikkonkludi li l-fatti msemmija fil-punti (a) 
u (b) tal-paragrafu 2 jaffettwaw ir-
reputazzjoni tajba tal-immaniġġjar tal-
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv, jew jindikaw nuqqas tal-
arranġamenti tal-governanza, tal-
mekkaniżmi ta' kontroll intern jew tal-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 276
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ESMA, mingħajr dewmien bla 
bżonn, għandha tinnotifika lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti fl-Istat Membru 
fejn ikun stabbilit il-fornitur ta' servizzi 
ta' finanzjament kollettiv bid-deċiżjoni 
tagħha li tirtira l-awtorizzazzjoni ta' 
fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv.

4. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha, mingħajr dewmien bla bżonn, 
tinnotifika lill-ESMA bid-deċiżjoni tagħha 
li tirtira l-awtorizzazzjoni ta' fornitur ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv.

Or. en
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Emenda 277
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni kollha, inkluż 
komunikazzjonijiet tas-suq kif imsemmi fl-
Artikolu 19, minn fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv lill-klijenti jew lil 
klijenti potenzjali dwarhom infushom, 
dwar l-ispejjeż u l-imposti relatati ma' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jew 
investimenti, dwar il-kundizzjonijiet tal-
finanzjament kollettiv, inkluż il-kriterji tal-
għażla tal-proġetti tal-finanzjament 
kollettiv, jew dwar in-natura ta' u r-riskji 
assoċjati mas-servizzi tal-finanzjament 
kollettiv tagħhom għandhom ikunu ċari, 
jinftiehmu sewwa, kompluti u korretti.

1. L-informazzjoni kollha, inkluż 
komunikazzjonijiet tas-suq kif imsemmi fl-
Artikolu 19, minn fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv lill-klijenti jew lil 
klijenti potenzjali dwarhom infushom, 
dwar l-ispejjeż u l-imposti relatati ma' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jew 
investimenti, dwar il-kundizzjonijiet tal-
finanzjament kollettiv, inkluż il-kriterji tal-
għażla tal-proġetti tal-finanzjament 
kollettiv, jew dwar in-natura ta' u r-riskji 
assoċjati mas-servizzi tal-finanzjament 
kollettiv tagħhom għandhom ikunu ġusti, 
ċari, korretti u mhux qarrieqa.

Or. en

Emenda 278
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni kollha, inkluż 
komunikazzjonijiet tas-suq kif imsemmi fl-
Artikolu 19, minn fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv lill-klijenti jew lil 
klijenti potenzjali dwarhom infushom, 
dwar l-ispejjeż u l-imposti relatati ma' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jew 
investimenti, dwar il-kundizzjonijiet tal-
finanzjament kollettiv, inkluż il-kriterji tal-
għażla tal-proġetti tal-finanzjament 
kollettiv, jew dwar in-natura ta' u r-riskji 
assoċjati mas-servizzi tal-finanzjament 
kollettiv tagħhom għandhom ikunu ċari, 
jinftiehmu sewwa, kompluti u korretti.

1. L-informazzjoni kollha, inkluż 
komunikazzjonijiet tas-suq kif imsemmi fl-
Artikolu 19, minn fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv lill-klijenti jew lil 
klijenti potenzjali dwarhom infushom, 
dwar l-ispejjeż, ir-riskji finanzjarji u l-
imposti relatati ma' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jew investimenti, 
dwar il-kundizzjonijiet tal-finanzjament 
kollettiv, inkluż il-kriterji tal-għażla tal-
proġetti tal-finanzjament kollettiv, jew 
dwar in-natura ta' u r-riskji assoċjati mas-
servizzi tal-finanzjament kollettiv tagħhom 
għandhom ikunu ċari, jinftiehmu sewwa, 
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kompluti u korretti.

Or. en

Emenda 279
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Il-fornituri ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jiżvelaw, kull sitt 
xhur, ir-rata ta' inadempjenza tal-proġetti 
tal-finanzjament kollettiv tal-pjattaforma 
tagħhom tal-finanzjament kollettiv matul 
l-aħħar 48 xahar jew, jekk il-pjattaforma 
tkun ta' anqas minn erba' snin, minn 
meta tkun bdiet. Ir-rata ta' inadempjenza 
għandha tiġi ppubblikata online f'post 
prominenti fis-sit web tal-pjattaforma. 
Nota tar-rata ta' inadempjenza għandha 
tintbagħat lill-ESMA kull sitt xhur.

Or. en

Emenda 280
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tadotta att delegat f'konformità mal-
Artikolu 37 biex tispeċifika l-metodoloġija 
għall-kalkolu tar-rata ta' inadempjenza 
tal-proġetti offruti fuq il-pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en
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Emenda 281
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta lil 
klijenti potenzjali qabel dawn jidħlu fi 
tranżazzjoni ta' finanzjament kollettiv.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
għall-klijenti potenzjali fi kwalunkwe 
mument opportun.

Or. en

Emenda 282
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Rekwiżiti ta' diliġenza dovuta

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom iwettqu livell minimu 
ta' diliġenza dovuta fuq is-sidien tal-
proġetti ta' finanzjament kollettiv li jfittxu 
li jiġu ffinanzjati permezz tal-pjattaforma 
ta' finanzjament kollettiv tagħhom.

2. Id-diliġenza dovuta minima msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tinkludi l-
elementi kollha li ġejjin:

(a). prova li s-sid tal-proġett huwa 
persuna ta' reputazzjoni tajba u li għandu 
għarfien u esperjenza xierqa biex ifittex 
investiment fuq pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv;

(b). prova li s-sid tal-proġett ma għandux 
rekord kriminali fir-rigward ta' kundanni 
jew penali ta' regoli nazzjonali fis-seħħ fl-
oqsma tal-liġi kummerċjali, il-liġi dwar l-
insolvenza, il-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi 
finanzjarji, il-leġiżlazzjoni dwar il-ġlieda 
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kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi jew l-
obbligazzjoni professjonali.

3. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jiżvelaw il-verifiki tad-
diliġenza dovuta li twettqu fuq kwalunkwe 
proġett ta' finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 283
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Pubblikazzjoni tar-rata ta' inadempjenza

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jiżvelaw pubblikament 
kull 6 xhur ir-rata ta' inadempjenza tal-
proġetti ta' finanzjament kollettiv offruti 
fil-pjattaformi tagħhom matul l-aħħar 12-
il xahar. Ir-rata ta' inadempjenza 
għandha tiġi ppubblikata b'mod ċar fuq 
is-sit web tal-pjattaforma ta' finanzjament 
kollettiv.

2. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 37 biex tispeċifika l-metodoloġija 
għall-kalkolu tar-rata ta' inadempjenza 
tal-proġetti.

Or. en

Emenda 284
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 14b

Pubblikazzjoni tar-rata ta' inadempjenza

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jiżvelaw kull tliet xhur 
ir-rata ta' inadempjenza tal-proġetti ta' 
finanzjament kollettiv irreġistrati fuq il-
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv 
matul l-aħħar 36 xahar jew mill-bidu tal-
operazzjoni tagħha, jekk il-pjattaforma 
jkollha anqas minn tliet snin.

2. Ir-rata ta' inadempjenza tal-proġetti ta' 
finanzjament kollettiv irreġistrati fuq il-
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv 
għandha tiġi ppubblikata f'post 
prominenti fuq is-sit web tal-pjattaforma 
ta' finanzjament kollettiv.

3. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tadotta att delegat f'konformità mal-
Artikolu 37 biex tispeċifika l-metodoloġija 
għall-kalkolu tar-rata ta' inadempjenza 
tal-proġetti offruti fuq il-pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 285
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, qabel jagħtu lill-
investituri prospettivi aċċess sħiħ għall-
offerti ta' finanzjament kollettiv tagħhom,
għandhom jivvalutaw liema u jekk is-
servizzi ta' finanzjament kollettiv offruti 
humiex xierqa għall-investituri prospettivi.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jivvalutaw liema u jekk is-servizzi ta' 
finanzjament kollettiv offruti humiex 
xierqa għall-investituri prospettivi.

Or. en
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Emenda 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, qabel jagħtu lill-
investituri prospettivi aċċess sħiħ għall-
offerti ta' finanzjament kollettiv tagħhom,
għandhom jivvalutaw liema u jekk is-
servizzi ta' finanzjament kollettiv offruti 
humiex xierqa għall-investituri prospettivi.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv, qabel jagħtu lill-
investituri prospettivi aċċess sħiħ għall-
offerti ta' finanzjament kollettiv tagħhom u 
biex jinvestu fihom, għandhom jivvalutaw 
liema u jekk is-servizzi ta' finanzjament 
kollettiv offruti humiex xierqa għall-
investituri prospettivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk l-investitur potenzjali ma jipprovdix biżżejjed informazzjoni biex jitlesta t-test tat-
trasparenza u l-għarfien, ma għandux jitħalla jinvesti f'offerta ta' finanzjament kollettiv.

Emenda 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-aċċess għad-dettalji ta' offerti ta' 
finanzjament kollettiv huwa riżervat 
għall-investituri potenzjali li pprovdew l-
informazzjoni personali tagħhom, qraw 
ir-riskji assoċjati mal-finanzjament 
kollettiv u aċċettawhom b'mod espliċitu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Investitur potenzjali, qabel ma seta' jkollu aċċess għall-offerti tal-pjattaforma ta' finanzjament 
kollettiv, kellu jaċċetta r-riskji ta' finanzjament kollettiv bħalma huma t-telf ta' investiment u l-
illikwidità tat-titoli riċevuti.
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Emenda 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-valutazzjoni skont 
l-ewwel paragrafu 1, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandhom jitolbu informazzjoni dwar l-
għarfien bażiku tal-investitur prospettiv u 
l-komprensjoni tar-riskju fl-investiment 
b'mod ġenerali u t-tipi ta' investimenti 
offruti dwar il-pjattaforma tal-finanzjament 
kollettiv, inkluż informazzjoni dwar:

2. Għall-finijiet tal-valutazzjoni skont 
il-paragrafu 1(a), il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jitolbu 
informazzjoni dwar l-għarfien, l-
esperjenza, l-objettivi tal-investiment u is-
sitwazzjoni finanzjarja tal-investitur 
prospettiv u l-komprensjoni tar-riskju fl-
investiment b'mod ġenerali u t-tipi ta' 
investimenti offruti dwar il-pjattaforma tal-
finanzjament kollettiv, inkluż 
informazzjoni dwar:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test tat-trasparenza u tal-għarfien tad-dħul imwettaq mill-investituri potenzjali għandu 
jissaħħaħ sabiex jiġi żgurat aħjar il-kunsens infurmat tal-investitur fir-rigward tar-riskji 
inkwistjoni. Il-kamp ta' applikazzjoni tat-test ma għandux ikopri biss l-għarfien u l-esperjenza 
tal-investitur potenzjali, iżda għandu jkopri wkoll is-sitwazzjoni finanzjarja u l-objettivi tal-
investiment tiegħu.

Emenda 289
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull għarfien jew esperjenza 
professjonali rilevanti fir-rigward tal-
investimenti ta' finanzjament kollettiv.

(b) kull għarfien u esperjenza 
professjonali rilevanti fir-rigward tal-
investimenti ta' finanzjament kollettiv.

Or. fr
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Emenda 290
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-investituri prospettivi ma 
jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa 
skont il-paragrafu 1, jew fejn il-fornituri 
ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jikkunsidraw, abbażi tal-informazzjoni 
riċevuta skont il-paragrafu 1, li l-investituri 
prospettivi ma għandhomx għarfien 
suffiċjenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 
li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom jistgħu ma jkunux xierqa 
għalihom u jagħtuhom twissija ta' riskju. 
Dik l-informazzjoni jew it-twissija ta' 
riskju ma għandhiex tipprevjeni lil 
investituri prospettivi milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv.

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jikkunsidraw, abbażi 
tal-informazzjoni riċevuta skont il-
paragrafu 1, li l-investituri prospettivi ma 
għandhomx għarfien suffiċjenti jew li s-
servizzi mhumiex adatti għalihom, il-
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jinfurmaw lil dawk l-
investituri prospettivi li s-servizzi offruti 
fuq il-pjattaformi tagħhom jistgħu ma 
jkunux xierqa għalihom u jagħtuhom 
twissija ta' riskju. Dik l-informazzjoni jew 
it-twissija ta' riskju ma għandhiex 
tipprevjeni lil investituri prospettivi milli 
jinvestu fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv. Din it-twissija għandha 
tiddikjara b'mod ċar ir-riskju tat-telf sħiħ 
tal-flus investiti.

Or. en

Emenda 291
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-investituri prospettivi ma 
jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa 
skont il-paragrafu 1, jew fejn il-fornituri 
ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jikkunsidraw, abbażi tal-informazzjoni 
riċevuta skont il-paragrafu 1, li l-investituri 
prospettivi ma għandhomx għarfien 
suffiċjenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jikkunsidraw, abbażi 
tal-informazzjoni riċevuta skont il-
paragrafu 1, li l-offerta ta' finanzjament 
kollettiv mhijiex adatta għall-investituri 
prospettivi, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 
li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom jistgħu ma jkunux xierqa 
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li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom jistgħu ma jkunux xierqa 
għalihom u jagħtuhom twissija ta' riskju. 
Dik l-informazzjoni jew it-twissija ta' 
riskju ma għandhiex tipprevjeni lil 
investituri prospettivi milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv.

għalihom u jagħtuhom twissija ta' riskju. 
Dik l-informazzjoni jew it-twissija ta' 
riskju ma għandhiex tipprevjeni lil 
investituri prospettivi milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-investituri potenzjali għandhom ikunu obbligati li jgħaddu mit-test tal-għarfien qabel ma 
jinvestu f'offerta ta' finanzjament kollettiv. Jgħaddu jew le, fil-każijiet kollha l-investitur jista' 
jinvesti fil-proġett wara li jiġi infurmat dwar ir-riżultat tat-test mill-pjattaforma. Fi 
kwalunkwe każ, huwa imperattiv li l-investitur jaqra t-test kollu kemm hu.

Emenda 292
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-investituri prospettivi ma 
jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa skont 
il-paragrafu 1, jew fejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jikkunsidraw, abbażi tal-informazzjoni 
riċevuta skont il-paragrafu 1, li l-investituri 
prospettivi ma għandhomx għarfien 
suffiċjenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 
li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom jistgħu ma jkunux xierqa 
għalihom u jagħtuhom twissija ta' riskju. 
Dik l-informazzjoni jew it-twissija ta' 
riskju ma għandhiex tipprevjeni lil 
investituri prospettivi milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv.

4. Fejn l-investituri prospettivi ma 
jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa skont 
il-paragrafu 1, jew fejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jikkunsidraw, abbażi tal-informazzjoni 
riċevuta skont il-paragrafu 1, li l-investituri 
prospettivi ma għandhomx għarfien 
suffiċjenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 
li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom mhumiex xierqa għalihom u 
jxekkilhom b'mod espliċitu milli jinvestu 
fi proġetti ta' finanzjament kollettiv.

Or. en
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Emenda 293
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-investituri prospettivi ma 
jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa skont 
il-paragrafu 1, jew fejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jikkunsidraw, abbażi tal-informazzjoni 
riċevuta skont il-paragrafu 1, li l-investituri 
prospettivi ma għandhomx għarfien 
suffiċjenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 
li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom jistgħu ma jkunux xierqa 
għalihom u jagħtuhom twissija ta' riskju. 
Dik l-informazzjoni jew it-twissija ta' 
riskju ma għandhiex tipprevjeni lil 
investituri prospettivi milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv.

4. Fejn l-investituri prospettivi ma 
jipprovdux l-informazzjoni meħtieġa skont 
il-paragrafu 1, jew fejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv 
jikkunsidraw, abbażi tal-informazzjoni 
riċevuta skont il-paragrafu 1, li l-investituri 
prospettivi ma għandhomx għarfien 
suffiċjenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jinfurmaw lil dawk l-investituri prospettivi 
li s-servizzi offruti fuq il-pjattaformi 
tagħhom mhumiex xierqa għalihom u 
jxekkilhom b'mod espliċitu milli jinvestu 
fi proġetti ta' finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 294
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom dejjem joffru lill-
investituri prospettivi u lil investituri l-
possibbiltà li jissimulaw il-kapaċità 
tagħhom li jġorru l-piż ta' telf, ikkalkolat 
bħala 10 % tal-valur nett tagħhom, abbażi 
tal-informazzjoni li ġejja:

Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom dejjem joffru lill-
investituri prospettivi u lil investituri l-
possibbiltà li jissimulaw il-kapaċità 
tagħhom li jġorru l-piż ta' telf, ikkalkolat 
bħala 3% tal-valur nett tagħhom, abbażi 
tal-informazzjoni li ġejja:

Or. en
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Emenda 295
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Irrispettivament mir-riżultati tas-
simulazzjoni, l-investituri prospettivi u l-
investituri ma għandhomx jiġu impediti 
milli jinvestu fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv.

L-investituri u l-investituri prospettivi ma 
għandhomx jiġu impediti milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv jekk ir-
riżultati tas-simulazzjoni juru li l-
investitur prospettiv ma jkollux il-mezzi 
finanzjarji suffiċjenti biex iġarrab it-telf.

Or. en

Emenda 296
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Irrispettivament mir-riżultati tas-
simulazzjoni, l-investituri prospettivi u l-
investituri ma għandhomx jiġu impediti 
milli jinvestu fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv.

L-investituri u l-investituri prospettivi ma 
għandhomx jiġu impediti milli jinvestu fi 
proġetti ta' finanzjament kollettiv jekk ir-
riżultati tas-simulazzjoni juru li l-
investitur prospettiv ma jkollux il-mezzi 
finanzjarji suffiċjenti biex iġarrab it-telf.
Fi kwalunkwe każ, l-investituri ma 
għandhomx jitħallew jinvestu aktar minn 
EUR 3 000 għal kull offerta ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 297
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda



AM\1162839MT.docx 89/106 PE627.793v01-00

MT

Irrispettivament mir-riżultati tas-
simulazzjoni, l-investituri prospettivi u l-
investituri ma għandhomx jiġu impediti
milli jinvestu fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv.

Fuq il-bażi tar-riżultati tal-fornituri ta' 
servizz tas-simulazzjoni, il-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv jistgħu 
jipprevjenu investituri u investituri 
potenzjali milli jinvestu fi proġetti ta'
finanzjament kollettiv. Madankollu, l-
investituri għandhom jibqgħu 
responsabbli għar-riskju sħiħ li l-
investiment iġib miegħu.

Or. en

Emenda 298
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investituri ma jistgħux jinvestu aktar 
minn EUR 4 000 għal kull proġett ta' 
finanzjament kollettiv u EUR 12 000 fis-
sena għal kull pjattaforma ta' 
finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 299
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 37 
sabiex tispeċifika l-arranġamenti neċessarji 
biex:

6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 
6 xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 37 sabiex 
tispeċifika l-arranġamenti neċessarji biex:

Or. fr
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Emenda 300
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom 
jipprovdu lil investituri prospettivi bi 
skeda bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment imfassla mis-sid tal-proġett 
għal kull offerta ta' finanzjament kollettiv. 
L-iskeda bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment għandha tiġi mfassla b'tal-
anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat jew b'lingwa abitwali 
fil-isfera tal-finanzjament internazzjonali.

1. Skeda bl-informazzjoni ewlenija 
dwar l-investiment imfassla mis-sid tal-
proġett għal kull offerta ta' finanzjament 
kollettiv. L-iskeda bl-informazzjoni 
ewlenija dwar l-investiment għandha tiġi 
mfassla b'tal-anqas waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat jew 
bl-Ingliż.

Or. en

Emenda 301
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jipprovdu 
lil investituri prospettivi bi skeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
imfassla mis-sid tal-proġett għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. L-iskeda 
bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment għandha tiġi mfassla b'tal-
anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat jew b'lingwa abitwali 
fil-isfera tal-finanzjament internazzjonali.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jipprovdu
lil investituri prospettivi bi skeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
imfassla mis-sid tal-proġett għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. L-iskeda 
bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment għandha tiġi mfassla b'tal-
inqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat u bl-Ingliż.

Or. en

Emenda 302
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Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jipprovdu 
lil investituri prospettivi bi skeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
imfassla mis-sid tal-proġett għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. L-iskeda 
bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment għandha tiġi mfassla b'tal-
anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat jew b'lingwa abitwali 
fil-isfera tal-finanzjament internazzjonali.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jipprovdu
lil investituri prospettivi bi skeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
imfassla mis-sid tal-proġett għal kull 
offerta ta' finanzjament kollettiv. L-iskeda 
bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment għandha tiġi mfassla b'tal-
anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat jew b'lingwa komuni 
użata fl-isfera tal-finanzjament 
internazzjonali.

Or. fr

Emenda 303
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li joffru s-servizzi msemmija fil-
punt (i) tal-Artikolu 3(1)(a) ta' dan ir-
Regolament għandhom jipprovdu lill-
investituri prospettivi dan li ġej:

Or. en

Emenda 304
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c
.
.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan mhuwiex prodott tat-tfaddil u int ma 
għandekx tinvesti aktar minn 10 % tal-ġid 
nett tiegħek fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv.

Dan mhuwiex prodott tat-tfaddil u r-
rakkomandazzjoni hija li wieħed ma 
jinvestix aktar minn 10 % tal-ġid nett 
tiegħu fi proġetti ta' finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 305
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c
.
.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan mhuwiex prodott tat-tfaddil u int ma 
għandekx tinvesti aktar minn 10 % tal-ġid 
nett tiegħek fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv.

Dan mhuwiex prodott tat-tfaddil u int ma 
għandekx tinvesti aktar minn 3% tal-ġid 
nett tiegħek fi proġetti ta' finanzjament 
kollettiv.

Or. en

Emenda 306
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c
.
.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jaf ma tkunx tista' tbigħ l-istrumenti tal-
investiment meta tkun tixtieq.

Jaf ma tkunx tista' tbigħ l-istrumenti tal-
investiment meta tkun tixtieq. Jekk inti 
kapaċi tbigħ, tista' tkun soġġett għal telf.

Or. en
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Emenda 307
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Ir-rekwiżit stabbilit fil-punt a tal-
paragrafu 2 ma għandux japplika għal 
fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv li joffru s-servizzi msemmija fil-
punt ii tal-Artikolu 3(1)(a) ta' dan ir-
Regolament. Tali fornituri għandhom 
minflok ifasslu skeda bl-informazzjoni 
ewlenija dwar l-investiment rigward il-
pjattaforma, li għandu jkun fiha 
informazzjoni dettaljata dwar il-
pjattaforma; is-sistemi u l-kontrolli 
tagħha għall-ġestjoni tar-riskju u l-
immudellar finanzjarju għall-offerta ta' 
finanzjament kollettiv; u l-prestazzjoni 
storika tagħha.

Or. en

Emenda 308
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Sabiex jiġu żgurati s-sempliċità u 
l-komparabbiltà, meta n-negozji jkollhom 
rapporti finanzjarji disponibbli, huma 
jkunu obbligati jipprovdu proporzjonijiet 
finanzjarji ta' profittabbiltà, effiċjenza u 
likwidità kkalkulati b'metodi rikonoxxuti 
mis-suq. Il-pjattaformi għandhom 
jinfurmaw lill-investituri u lill-investituri 
prospettivi dwar dawk il-proporzjonijiet 
f'format li jippermetti komparabbiltà faċli 
bejn l-impriżi. Il-pjattaformi għandhom 
jiddikjaraw online permezz ta' nota li 
jkunu vverifikaw il-kalkolu tal-
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proporzjonijiet. Il-proporzjonijiet 
għandhom jiġu emendati kull sitt xhur, 
filwaqt li l-pjattaformi għandhom 
jiżguraw li se jipprovdu skedi ta' serje 
kronoloġiċi simplifikati li juru d-dinamika 
finanzjarja tal-impriża. Il-pjattaforma 
tista' tipprovdi stima indikattiva, mhux 
vinkolanti għas-suq, tal-valutazzjoni tal-
impriża li titlob jew tkun irċeviet 
finanzjament.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandu jkollhom fis-
seħħ u japplikaw proċeduri adegwati biex 
jivverifikaw il-kompletezza u ċ-ċarezza tal-
informazzjoni fl-iskeda bl-informazzjoni 
ewlenija dwar l-investiment.

5. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandu jkollhom fis-
seħħ u japplikaw proċeduri adegwati biex 
jivverifikaw il-kompletezza, il-korrettezza
u ċ-ċarezza tal-informazzjoni fl-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment.

Or. en

Emenda 310
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandu jkollhom fis-
seħħ u japplikaw proċeduri adegwati biex 
jivverifikaw il-kompletezza u ċ-ċarezza tal-
informazzjoni fl-iskeda bl-informazzjoni 
ewlenija dwar l-investiment.

5. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandu jkollhom fis-
seħħ u japplikaw proċeduri adegwati biex 
jivverifikaw il-kompletezza, il-korrettezza
u ċ-ċarezza tal-informazzjoni fl-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment.
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Or. en

Emenda 311
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jidentifika 
ommissjoni materjali, żball materjali jew 
ineżattezza materjali fl-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment, 
sid il-proġett għandu jikkumplimenta jew 
jemenda dik l-informazzjoni. Meta tali 
komplement jew emenda ma jkunux 
possibbli, il-fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ma għandux jagħmel 
l-offerta ta' finanzjament kollettiv jew 
jikkanċella l-offerta eżistenti qabel ma l-
iskeda bl-informazzjoni ewlenija dwar l-
investiment tkun tikkonforma mar-
rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

6. Meta fornitur ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jidentifika 
ommissjoni materjali, żball materjali jew 
ineżattezza materjali fl-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment, 
sid il-proġett għandu jikkumplimenta jew 
jemenda dik l-informazzjoni. Meta tali 
komplement jew emenda ma jkunux saru, 
il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv ma għandux jagħmel l-offerta ta' 
finanzjament kollettiv jew jikkanċella l-
offerta eżistenti qabel ma l-iskeda bl-
informazzjoni ewlenija dwar l-investiment 
tkun tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan l-
Artikolu.

Or. en

Emenda 312
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tfassil tal-istandards, l-ESMA tista' 
tiddifferenzja bejn is-servizzi msemmija fl-
Artikolu 3(1)(a)(i) u fl-Artikolu 3(1)(a)(ii).

L-ESMA għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [XXX].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-
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proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Or. en

Emenda 313
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li jippermettu lill-
investituri tagħhom biex jinteraġixxu 
direttament ma' xulxin biex jixtru u jbigħu 
ftehimiet ta' self jew titoli trasferibbli li 
oriġinarjament ikunu ġew iffinanzjati 
b'mod kollettiv fuq il-pjattaformi tagħhom, 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom 
li huma ma joperawx sistema ta' negozjar u 
li tali attività ta' xiri u bejgħ fuq il-
pjattaformi tagħhom issir fid-diskrezzjoni u 
fir-responsabbiltà tal-klijent.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ibbażati fuq l-
investiment li jippermettu lill-investituri 
tagħhom biex jinteraġixxu direttament ma' 
xulxin biex jixtru u jbigħu titoli trasferibbli 
jew tokens li oriġinarjament ikunu ġew 
iffinanzjati b'mod kollettiv fuq il-
pjattaformi tagħhom, għandhom jinfurmaw 
lill-klijenti tagħhom li huma ma joperawx 
sistema ta' negozjar u li tali attività ta' xiri 
u bejgħ fuq il-pjattaformi tagħhom issir 
fid-diskrezzjoni u fir-responsabbiltà tal-
klijent.

Or. en

Emenda 314
Eva Kaili

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv ibbażati fuq is-self 
jistgħu jiffaċilitaw l-investituri tagħhom 
biex ibigħu u jixtru ftehimiet ta' self skont 
regoli vinkolanti u mhux diskrezzjonali 
dment li jkunu kkomunikati mingħajr 
diskriminazzjoni u b'mod trasparenti. Il-
Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
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biex tispeċifika r-rekwiżiti f'konformità 
mal-Artikolu 37 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 315
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li jissuġġerixxu
prezz ta' referenza għax-xiri u l-bejgħ 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jinfurmaw lill-klijenti tagħhom li l-prezz ta' 
referenza ssuġġerit mhuwiex vinkolanti u 
għandhom jissostanzjaw il-prezz ta' 
referenza ssuġġerit.

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv li jipprovdu prezz ta' 
referenza għax-xiri u l-bejgħ imsemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-
klijenti tagħhom jekk l-prezz ta' referenza 
huwiex issuġġerit jew le, u jiġġustifikaw 
il-bażi li fuqha jkun ġie kkalkolat il-prezz 
ta' referenza.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa importanti għall-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv biex ikun jista' 
jikkonsolida l-prezz (jiġifieri li t-titoli jew is-self jistgħu jiġu nnegozjati biss bil-prezz ta' 
referenza).

Emenda 316
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a

Reġistru pubbliku tas-sidien tal-proġetti

Il-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv għandhom jistabbilixxu reġistru 
tas-sidien tal-proġetti rreġistrati fil-
pjattaforma tagħhom. Ir-reġistru għandu 



PE627.793v01-00 98/106 AM\1162839MT.docx

MT

jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit 
web tagħhom u għandu jiġi aġġornat 
kontinwament. Ir-reġistru għandu jindika 
l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid u l-
pajjiż ta' residenza u n-nazzjonalità tas-
sid tal-proġett, kif ukoll l-ammont finali 
ta' finanzjament miġbur għal kull proġett, 
skont ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-
data.

Or. en

Emenda 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jiżguraw 
li l-komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni kollha lill-investituri 
jkunu identifikabbli b'mod ċar bħala tali.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv għandhom jiżguraw 
li l-komunikazzjonijiet tagħhom ta' 
kummerċjalizzazzjoni kollha lill-investituri 
jkunu identifikabbli b'mod ċar bħala tali.

Or. en

Emenda 318
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ebda komunikazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ma għandu jkun 
fiha l-kummerċjalizzazzjoni ta' proġetti 
jew offerti ta' finanzjament kollettiv 
individwali ppjanati jew pendenti. Il-
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu jindikaw 
biss fejn u b'liema lingwa l-klijenti jistgħu 
jiksbu informazzjoni dwar proġetti jew 

imħassar
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offerti individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm il-komunikazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni tkun trasparenti u mhux qarrieqa, din 
hija restrizzjoni bla bżonn għall-iżvilupp tal-istrateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni u l-kapaċità li 
tattira l-investituri.

Emenda 319
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ebda komunikazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ma għandu jkun 
fiha l-kummerċjalizzazzjoni ta' proġetti 
jew offerti ta' finanzjament kollettiv
individwali ppjanati jew pendenti. Il-
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu jindikaw 
biss fejn u b'liema lingwa l-klijenti jistgħu 
jiksbu informazzjoni dwar proġetti jew 
offerti individwali.

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
finanzjament kollettiv jistgħu jagħmlu 
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni lill-investituri 
rreġistrati fil-pjattaforma ta' finanzjament 
kollettiv. Tali komunikazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandha issir 
b'mod oġġettiv billi tissodisfa kriterji 
definiti u ma għandhiex tkun immirata 
b'mod sproporzjonat għal proġetti jew 
offerti ta' finanzjament kollettiv ippjanat 
jew pendenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' proġetti għandha tkun imfassla b'tali mod li tiġi evitata kull 
diskriminazzjoni. Madankollu, sakemm il-komunikazzjoni ssir fuq bażi oġġettiva, għandha 
tkun awtorizzata.

Emenda 320
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ebda komunikazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ma għandu jkun 
fiha l-kummerċjalizzazzjoni ta' proġetti 
jew offerti ta' finanzjament kollettiv 
individwali ppjanati jew pendenti. Il-
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu jindikaw 
biss fejn u b'liema lingwa l-klijenti jistgħu 
jiksbu informazzjoni dwar proġetti jew 
offerti individwali.

2. L-ebda komunikazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv ma 
għandha tkun immirata b'mod 
sproporzjonat għal proġetti jew offerti ta' 
finanzjament kollettiv individwali ppjanati 
jew pendenti.

Or. en

Emenda 321
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni tagħhom, il-fornituri 
ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandhom jużaw waħda jew aktar mil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih ikun 
attiv il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv jew lingwa abitwali fl-isfera tal-
finanzjament internazzjonali.

3. Għall-komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni tagħhom, il-fornituri 
ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv 
għandhom jużaw waħda jew aktar mil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih ikun 
attiv il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv u bl-Ingliż.

Or. en

Emenda 322
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti ma għandhomx jeħtieġu 
notifika u approvazzjoni ex ante għall-

4. L-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u l-ESMA ma għandhomx 
jeħtieġu notifika u approvazzjoni ex ante
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komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

għall-komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 323
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-ESMA tista' toħroġ linji gwida 
jew rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li 
jispeċifikaw l-aħjar prattiki ta' 
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni u li jivverifikaw il-
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv.

6. L-ESMA għandha toħroġ linji 
gwida jew rakkomandazzjonijiet indirizzati 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li 
jispeċifikaw l-aħjar prattiki ta' 
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni u li jivverifikaw il-
komunikazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv.

Or. en

Emenda 324
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligu tas-segretezza professjonali 
msemmi fl-Artikolu 76 tad-Direttiva 
2014/65/UE għandu japplika għall-ESMA 
u għall-persuni kollha li jaħdmu jew li 
ħadmu għall-ESMA, jew għal kwalunkwe 
persuna oħra li lilha l-ESMA tkun 
iddelegat xi kompiti, inklużi awdituri u 
esperti li jkunu ngħataw kuntratt mill-
ESMA.

L-obbligu tas-segretezza professjonali 
msemmi fl-Artikolu 76 tad-Direttiva 
2014/65/UE għandu japplika għall-ESMA 
u għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
u għall-persuni kollha li jaħdmu jew li 
ħadmu għall-ESMA jew għall-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti u għal kwalunkwe 
persuna oħra li lilha l-ESMA tkun 
iddelegat xi kompiti, inklużi awdituri u 
esperti li jkunu ngħataw kuntratt mill-
ESMA.
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Or. en

Emenda 325
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport għandu jivvaluta dan li 
ġej:

2. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat u 
għandu jivvaluta dan li ġej:

Or. en

Emenda 326
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tħaddim tas-suq għall-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv fl-
Unjoni, inkluż l-iżvilupp u x-xejriet tas-
suq, filwaqt li titqies l-esperjenza 
superviżorja miksuba mill-ESMA, l-għadd 
ta' fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv awtorizzati mill-ESMA u s-sehem 
mis-suq tagħhom u b'mod partikolari 
analiżi ta' jekk humiex meħtieġa xi 
aġġustamenti fid-definizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament u jekk il-kamp ta' 
applikazzjoni tas-servizzi koperti minn dan 
ir-Regolament jibqax xieraq;

(a) it-tħaddim tas-suq għall-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv fl-
Unjoni, inkluż l-iżvilupp u x-xejriet tas-
suq, filwaqt li titqies l-esperjenza 
superviżorja u l-prattiki tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, u b'mod partikolari 
analiżi ta' jekk humiex meħtieġa xi 
aġġustamenti fid-definizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament u jekk il-kamp ta' 
applikazzjoni tas-servizzi koperti minn dan 
ir-Regolament jibqax xieraq;

Or. en

Emenda 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tħaddim tas-suq għall-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv fl-
Unjoni, inkluż l-iżvilupp u x-xejriet tas-
suq, filwaqt li titqies l-esperjenza 
superviżorja miksuba mill-ESMA, l-għadd 
ta' fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv awtorizzati mill-ESMA u s-sehem 
mis-suq tagħhom u b'mod partikolari 
analiżi ta' jekk humiex meħtieġa xi 
aġġustamenti fid-definizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament u jekk il-kamp ta' 
applikazzjoni tas-servizzi koperti minn dan 
ir-Regolament jibqax xieraq;

(a) it-tħaddim tas-suq għall-fornituri ta' 
servizzi ta' finanzjament kollettiv fl-
Unjoni, inkluż l-iżvilupp u x-xejriet tas-
suq, filwaqt li titqies l-esperjenza 
superviżorja miksuba mill-ESMA, l-għadd 
ta' fornituri ta' servizzi ta' finanzjament 
kollettiv awtorizzati mill-ESMA u s-sehem 
mis-suq tagħhom u b'mod partikolari 
analiżi ta' jekk humiex meħtieġa xi 
aġġustamenti fid-definizzjonijiet u l-limiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament u jekk il-
kamp ta' applikazzjoni tas-servizzi koperti 
minn dan ir-Regolament jibqax xieraq;

Or. en

Emenda 328
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) l-opportunità biex jiġu pprovduti 
inċentivi biex jitħeġġeġ il-finanzjament ta' 
proġetti sostenibbli b'redditu soċjetali u 
ambjentali pożittiv u negozji żgħar fil-
qasam tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp, inkluż permezz tat-twaqqif ta' 
programmi speċifiċi li jippermettu lil 
dawk il-proġetti li jsiru eliġibbli għall-
finanzjament tal-BEI u fondi oħra tal-
UE;

Or. en

Emenda 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-riskji potenzjali ta' distorsjoni 
tal-kompetizzjoni u tal-arbitraġġ relatati 
mal-applikazzjoni fl-Istati Membri ta' 
żewġ skemi paralleli;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza tat-28-il reġim toħloq il-problema fl-Istati Membri fejn diġà teżisti sistema 
nazzjonali, l-eżistenza ta' żewġ reġimi li jistgħu jwasslu għal arbitraġġ.

Emenda 330
Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni 
teknoloġika fis-settur tal-finanzjament 
kollettiv, inkluż l-applikazzjoni tal-mudelli 
u t-teknoloġiji ta' negozju innovattivi 
ġodda;

(c) l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni 
teknoloġika fis-settur tal-finanzjament 
kollettiv, inkluż l-applikazzjoni tal-mudelli 
ta' negozju innovattivi ġodda u teknoloġiji 
blockchain biex ikun hemm żieda fit-
trasparenza, is-sigurtà u t-traċċabbiltà 
tad-data relatata ma' proġetti ta' 
finanzjament kollettiv u mal-offerti 
intermedjati fuq pjattaformi ta' 
finanzjament kollettiv, sabiex jiġu evitati 
b'mod aktar effikaċi l-frodi u l-kriminalità 
finanzjarja, kif ukoll biex jiġu minimizzati 
r-riskji tal-ħasil tal-flus jew tal-
finanzjament tat-terroriżmu;

Or. en

Emenda 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni 
teknoloġika fis-settur tal-finanzjament 
kollettiv, inkluż l-applikazzjoni tal-mudelli 
u t-teknoloġiji ta' negozju innovattivi
ġodda;

(c) l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni 
teknoloġika fis-settur tal-finanzjament 
kollettiv, inkluż l-applikazzjoni ta' metodi 
ta' finanzjament mhux bankarju (inkluż 
offerta inizjali tal-muniti) u tal-mudelli u 
t-teknoloġiji ta' negozju innovattivi;

Or. en

Emenda 332
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g a) il-kooperazzjoni bejn l-ESMA u l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
adegwatezza tal-ESMA bħala s-superviżur 
ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 333
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 38a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) Nru 2017/1129
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a

Emenda għar-Regolament (UE) 
Nru 2017/1129

Fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 2017/1129/UE, jiddaħħal il-punt li 
ġej:

(ka) offerta ta' finanzjament kollettiv 
minn fornitur ta' servizzi ta' finanzjament 
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kollettiv Ewropew kif definit fl-
Artikolu 3(1)(c) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, sakemm ma taqbiżx il-limitu 
stabbilit fl-Artikolu 2(2)(d) tar-
Regolament (UE) XXX/XXX. "

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex temenda r-Regolament dwar il-prospett biex tippermetti ż-
żieda tal-limitu għal EUR 8 miljun u tiżgura li l-limiti nazzjonali awtorizzati mir-Regolament 
dwar il-prospett ma jistgħux jikkawżaw interferenza mar-Regolament dwar il-finanzjament 
kollettiv.

Emenda 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Iperlink għall-aktar dikjarazzjoni 
finanzjarja reċenti ta' sid il-proġett, jekk 
disponibbli;

(c) Ċifri u proporzjonijiet finanzjarji 
ewlenin tas-sid tal-proġett f'dawn l-aħħar 
3 snin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalhekk, l-SMEs mhumiex obbligati li jippubblikaw il-kontijiet tagħhom f'ħafna Stati 
Membri. Dan id-dokument, għalhekk, ma għandux jitqies bħala bħala informazzjoni pubblika.
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