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Amendement  137 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD 

betreffende Europese aanbieders van 

crowdfundingdiensten voor 

ondernemingen (ECSP) (Voor de EER 

relevante tekst) 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD betreffende Europese aanbieders 

van platformfinancieringsdiensten voor 

ondernemingen (Voor de EER relevante 

tekst) 

Or. en 

 

Amendement  138 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Crowdfunding is in toenemende 

mate een gangbare vorm van alternatieve 

financiering voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) in een vroeg 

stadium van de bedrijfsgroei die doorgaans 

van kleine beleggingen afhankelijk zijn. 

Crowdfunding is een nieuwe vorm van 

intermediatie waarbij een aanbieder van 

crowdfundingdiensten via een digitaal 

platform met zijn klanten interageert 

zonder zelf risico op zich te nemen om 

kandidaat-beleggers te matchen met 

ondernemingen die op zoek zijn naar 

financiering, ongeacht of die financiering 

leidt tot een leningovereenkomst, tot een 

aandelenbelang of tot een ander op effecten 

gebaseerd belang. Het is bijgevolg 

aangewezen om in het toepassingsgebied 

van deze verordening zowel op 

kredietverlening gebaseerde crowdfunding 

1) "Peer-to peer"-kredietverlening en 

-beleggingen waarbij onlineplatforms 

bemiddelen, zijn in toenemende mate 

gangbare vormen van alternatieve 

financiering voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) in een vroeg 

stadium van de bedrijfsgroei die doorgaans 

van kleine beleggingen afhankelijk zijn. 

Derhalve vertegenwoordigen 

onlineplatforms voor op kredietverlening 

en op eigen vermogen gebaseerde 

financiering door middel van 

crowdsourcing nieuwe vormen van 

intermediatie waarbij een aanbieder van 

crowdfundingdiensten via een digitaal 

platform met zijn klanten interageert 

zonder zelf risico op zich te nemen om 

kandidaat-beleggers te matchen met 

ondernemingen die op zoek zijn naar 

financiering, ongeacht of die financiering 
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als op deelneming in eigen vermogen 

gebaseerde crowdfunding op te nemen, 

aangezien het vergelijkbare alternatieven 

voor zakelijke financiering betreft. 

leidt tot een leningovereenkomst, tot een 

aandelenbelang of tot een ander op effecten 

gebaseerd belang. Het toepassingsgebied 

van deze verordening omvat derhalve 

zowel op kredietverlening als op eigen 

vermogen gebaseerde crowdfunding voor 

bedrijven. Het omvat echter geen 

crowdfundingcampagnes die exclusief 

zijn gebaseerd op donaties en niet-

financiële beloningen. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Crowdfunding is in toenemende 

mate een gangbare vorm van alternatieve 

financiering voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) in een vroeg 

stadium van de bedrijfsgroei die doorgaans 

van kleine beleggingen afhankelijk zijn. 

Crowdfunding is een nieuwe vorm van 

intermediatie waarbij een aanbieder van 

crowdfundingdiensten via een digitaal 

platform met zijn klanten interageert 

zonder zelf risico op zich te nemen om 

kandidaat-beleggers te matchen met 

ondernemingen die op zoek zijn naar 

financiering, ongeacht of die financiering 

leidt tot een leningovereenkomst, tot een 

aandelenbelang of tot een ander op effecten 

gebaseerd belang. Het is bijgevolg 

aangewezen om in het toepassingsgebied 

van deze verordening zowel op 

kredietverlening gebaseerde crowdfunding 

als op deelneming in eigen vermogen 

gebaseerde crowdfunding op te nemen, 

aangezien het vergelijkbare alternatieven 

voor zakelijke financiering betreft. 

1) Crowdfunding is een vorm van 

alternatieve financiering voor startende 

ondernemingen en kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) in een vroeg 

stadium van de bedrijfsgroei. 

Crowdfunding is een steeds belangrijker 

wordende vorm van intermediatie en een 

nieuwe activaklasse waarbij een aanbieder 

van crowdfundingdiensten via een digitaal 

platform met zijn klanten interageert 

zonder zelf risico op zich te nemen om 

kandidaat-beleggers te matchen met 

ondernemingen die op zoek zijn naar 

financiering, ongeacht of die financiering 

leidt tot een leningovereenkomst, tot een 

aandelenbelang of tot een ander op effecten 

gebaseerd belang. Het is bijgevolg 

aangewezen om in het toepassingsgebied 

van deze verordening zowel op 

kredietverlening gebaseerde crowdfunding 

als op deelneming in eigen vermogen 

gebaseerde crowdfunding op te nemen, 

aangezien het vergelijkbare alternatieven 

voor zakelijke financiering betreft. 
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Or. en 

 

Amendement  140 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Het verkrijgen van financiering is 

een uitdaging voor kleine en beginnende 

ondernemingen, vooral wanneer zij van 

een opstart- naar een expansiefase 

overgaan. Crowdfunding kan ertoe 

bijdragen dergelijke ondernemingen 

toegang te verschaffen tot financiering en 

zo de kapitaalmarktenunie te voltooien. 

Het gebrek aan toegang tot financiering 

voor dergelijke ondernemingen vormt een 

probleem, zelfs in lidstaten waar de 

toegang tot bankfinanciering gedurende 

de hele financiële crisis stabiel is gebleven. 

Crowdfunding is een gangbare praktijk 

geworden om een project of een 

onderneming te financieren, meestal door 

een groot aantal mensen of organisaties, 

via online platforms waarop burgers, 

organisaties en bedrijven, inclusief 

startende ondernemingen, relatief kleine 

geldbedragen aantrekken.( 

2) Het verkrijgen van financiering is 

een uitdaging voor kleine en beginnende 

ondernemingen, vooral wanneer zij van 

een opstart- naar een expansiefase 

overgaan, met name in innovatieve 

technologische sectoren. Crowdfunding 

kan ertoe bijdragen dergelijke 

ondernemingen toegang te verschaffen tot 

financiering en zo de kapitaalmarktenunie 

te voltooien. Het gebrek aan toegang tot 

financiering voor dergelijke 

ondernemingen vormt een probleem in 

lidstaten waar weinig aanbod van 

particulier vermogen en durfkapitaal is. 

Het vormt eveneens een probleem in 

situaties waarin traditionele financiële 

intermediairs, zoals banken, efficiënt te 

werk gaan. Crowdfunding is een gangbare 

praktijk geworden om een project of een 

onderneming te financieren, meestal door 

een groot aantal mensen of organisaties, 

via online platforms waarop burgers, 

organisaties en bedrijven, inclusief 

startende ondernemingen, relatief kleine 

geldbedragen aantrekken. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Het verkrijgen van financiering is 

een uitdaging voor kleine en beginnende 

ondernemingen, vooral wanneer zij van 

een opstart- naar een expansiefase 

overgaan. Crowdfunding kan ertoe 

bijdragen dergelijke ondernemingen 

toegang te verschaffen tot financiering en 

zo de kapitaalmarktenunie te voltooien Het 

gebrek aan toegang tot financiering voor 

dergelijke ondernemingen vormt een 

probleem, zelfs in lidstaten waar de 

toegang tot bankfinanciering gedurende de 

hele financiële crisis stabiel is gebleven. 

Crowdfunding is een gangbare praktijk 

geworden om een project of een 

onderneming te financieren, meestal door 

een groot aantal mensen of organisaties, 

via online platforms waarop particulieren, 

organisaties en bedrijven, inclusief 

startende ondernemingen, relatief kleine 

geldbedragen aantrekken. 

2) Het verkrijgen van financiering is 

een uitdaging voor kleine en beginnende 

ondernemingen, vooral wanneer zij van 

een opstart- naar een expansiefase 

overgaan. Crowdfunding kan ertoe 

bijdragen dergelijke ondernemingen 

toegang te verschaffen tot financiering en 

zo de kapitaalmarktenunie te voltooien. 

Het gebrek aan toegang tot financiering 

voor dergelijke ondernemingen vormt een 

probleem, zelfs in lidstaten waar de 

toegang tot bankfinanciering gedurende de 

hele financiële crisis stabiel is gebleven. 

Crowdfunding is een gangbare praktijk 

geworden om een project of een 

onderneming te financieren, meestal door 

een groot aantal mensen of organisaties, 

via online platforms waarop particulieren, 

organisaties en bedrijven, inclusief 

startende ondernemingen, relatief kleine 

geldbedragen aantrekken. De Commissie 

zou in het kader van de 

kapitaalmarktenunie en de ontwikkeling 

van alternatieve financieringsvormen 

kunnen nagaan of er voor initial coin 

offerings een voorstel voor een apart 

Europees rechtskader moet worden 

ingediend, gezien de evolutie van die 

praktijk in de lidstaten en de rest van de 

wereld. 

Or. fr 

 

Amendement  142 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De aanbieding van 

crowdfundingdiensten steunt over het 

algemeen op drie soorten actoren: de 

3) De aanbieding van 

crowdfundingdiensten steunt over het 

algemeen op drie soorten actoren: de 
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projecteigenaar die het te financieren 

project voorstelt, beleggers die het 

voorgestelde project financieren, 

doorgaans door middel van beperkte 

beleggingen, en een bemiddelende 

organisatie in de vorm van een aanbieder 

van diensten die projecteigenaren en 

beleggers samenbrengt via een online 

platform. 

ondernemer die het te financieren project 

voorstelt, beleggers die het voorgestelde 

project financieren en een bemiddelende 

organisatie in de vorm van een aanbieder 

van diensten die ondernemers en beleggers 

of kredietverleners samenbrengt via een 

onlineplatform. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De aanbieding van 

crowdfundingdiensten steunt over het 

algemeen op drie soorten actoren: de 

projecteigenaar die het te financieren 

project voorstelt, beleggers die het 

voorgestelde project financieren, 

doorgaans door middel van beperkte 

beleggingen, en een bemiddelende 

organisatie in de vorm van een aanbieder 

van diensten die projecteigenaren en 

beleggers samenbrengt via een online 

platform. 

3) De aanbieding van 

crowdfundingdiensten steunt over het 

algemeen op drie soorten actoren: de 

projecteigenaar die het te financieren 

project voorstelt, beleggers die het 

voorgestelde project financieren, 

doorgaans door middel van beperkte 

beleggingen of leningen, en een 

bemiddelende organisatie in de vorm van 

een aanbieder van diensten die 

projecteigenaren en beleggers samenbrengt 

via een online platform. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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4) Naast het aanbieden van een 

alternatieve bron van financiering, 

waaronder durfkapitaal, kan crowdfunding 

andere voordelen bieden voor 

ondernemingen. Het kan concept- en 

ideevalidatie bieden aan de 

projecteigenaar, toegang geven aan een 

groot aantal mensen die de ondernemer 

inzichten en informatie verschaffen en een 

marketingtool zijn als een 

crowdfundingcampagne succesvol is. 

4) Naast het aanbieden van een 

alternatieve bron van financiering, 

waaronder durfkapitaal, kan crowdfunding 

andere voordelen bieden voor 

ondernemingen. Het kan concept- en 

ideevalidatie bieden voor het bedrijf of 

project, toegang geven aan een groot aantal 

mensen die de ondernemer inzichten en 

informatie verschaffen en een 

marketingtool zijn als een 

crowdfundingcampagne succesvol is. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) Verscheidene lidstaten hebben al 

nationale regelingen op maat voor 

crowdfunding ingevoerd. Deze regelingen 

zijn toegesneden op de kenmerken en 

behoeften van lokale markten en beleggers. 

Als gevolg daarvan divergeren de 

bestaande nationale regels wat betreft de 

bedrijfsvoorwaarden voor 

crowdfundingplatforms, de reikwijdte van 

de toegestane activiteiten en de 

vergunningsvereisten. 

5) Verscheidene lidstaten hebben al 

nationale regelingen op maat voor 

crowdfunding ingevoerd. Deze regelingen 

zijn toegesneden op de kenmerken en 

behoeften van lokale markten en beleggers. 

Als gevolg daarvan divergeren de 

bestaande nationale regels wat betreft de 

bedrijfsvoorwaarden voor 

crowdfundingplatforms, de reikwijdte van 

de toegestane activiteiten en de 

vergunningsvereisten. Er is derhalve 

behoefte aan een geharmoniseerde 

aanpak om een gelijk speelveld en 

economische efficiëntie te garanderen 

binnen de kapitaalmarktenunie. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) De verschillen tussen de bestaande 

nationale voorschriften zijn van dien aard 

dat zij een belemmering vormen voor de 

grensoverschrijdende aanbieding van 

crowdfundingdiensten en dus een 

rechtstreekse invloed hebben op de 

werking van de interne markt voor 

dergelijke diensten. Met name het feit dat 

het rechtskader langs nationale grenzen 

gefragmenteerd is, brengt aanzienlijke 

nalevingskosten met zich mee voor 

retailbeleggers, die vaak moeilijkheden 

ondervinden die onevenredig zijn met de 

omvang van hun belegging bij het bepalen 

van de regels die van toepassing zijn op 

grensoverschrijdende 

crowdfundingdiensten. Bijgevolg worden 

dergelijke beleggers er vaak van 

weerhouden om grensoverschrijdend te 

beleggen via crowdfundingplatforms. Om 

dezelfde redenen worden aanbieders van 

crowdfundingdiensten die dergelijke 

platforms exploiteren, ontmoedigd om hun 

diensten aan te bieden in een andere 

lidstaat dan die waarin zij gevestigd zijn. 

Als gevolg daarvan zijn 

crowdfundingactiviteiten tot nu toe 

grotendeels nationaal gebleven, hetgeen ten 

koste gaat van een EU-wijde markt voor 

crowdfunding, waardoor bedrijven geen 

toegang hebben tot crowdfundingdiensten. 

6) De verschillen tussen de bestaande 

nationale voorschriften zijn van dien aard 

dat zij een belemmering vormen voor de 

grensoverschrijdende aanbieding van 

crowdfundingdiensten en dus een 

rechtstreekse invloed hebben op de 

werking van de interne markt voor 

dergelijke diensten. Met name het feit dat 

het rechtskader langs nationale grenzen 

gefragmenteerd is, brengt aanzienlijke 

nalevingskosten met zich mee voor 

retailbeleggers, die vaak moeilijkheden 

ondervinden die onevenredig zijn met de 

omvang van hun belegging bij het bepalen 

van de regels die van toepassing zijn op 

grensoverschrijdende 

crowdfundingdiensten. Bijgevolg worden 

dergelijke beleggers er vaak van 

weerhouden om grensoverschrijdend te 

beleggen via crowdfundingplatforms. Om 

dezelfde redenen worden aanbieders van 

crowdfundingdiensten die dergelijke 

platforms exploiteren, ontmoedigd om hun 

diensten aan te bieden in een andere 

lidstaat dan die waarin zij gevestigd zijn. 

Als gevolg daarvan zijn 

crowdfundingactiviteiten tot nu toe 

grotendeels nationaal gebleven, hetgeen ten 

koste gaat van een EU-wijde markt voor 

crowdfunding, waardoor bedrijven geen 

toegang hebben tot crowdfundingdiensten, 

met name in gevallen van bedrijven die in 

lidstaten zijn gevestigd die wegens hun 

relatief kleinere bevolking geen toegang 

tot een groot publiek bieden. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7) Om grensoverschrijdende 

crowdfundingactiviteiten te bevorderen en 

de uitoefening van de vrijheid om 

dergelijke diensten aan te bieden en te 

ontvangen op de interne markt voor 

aanbieders van crowdfundingdiensten te 

vergemakkelijken, moeten de bestaande 

belemmeringen voor de goede werking van 

de interne markt voor 

crowdfundingdiensten worden aangepakt. 

Het vaststellen van één regeling voor de 

aanbieding van crowdfundingdiensten, die 

aanbieders van crowdfundingdiensten de 

optie biedt om voor de gehele Unie één 

enkele vergunning aan te vragen om hun 

activiteiten op grond van die regels uit te 

oefenen, is een geschikte eerste stap ter 

bevordering van grensoverschrijdende 

crowdfundingactiviteiten en bevordert zo 

de werking van de interne markt. 

7) Om grensoverschrijdende 

crowdfundingactiviteiten te bevorderen en 

de uitoefening van de vrijheid om 

dergelijke diensten aan te bieden en te 

ontvangen op de interne markt voor 

aanbieders van crowdfundingdiensten te 

vergemakkelijken, moeten de bestaande 

belemmeringen voor de goede werking van 

de interne markt voor 

crowdfundingdiensten worden aangepakt. 

Het vaststellen van één geharmoniseerde 

en wederzijds erkende regeling voor de 

aanbieding van crowdfundingdiensten, die 

aanbieders van crowdfundingdiensten de 

optie biedt om voor de gehele Unie één 

enkele vergunning aan te vragen om hun 

activiteiten op grond van die regels uit te 

oefenen, is een geschikte eerste stap ter 

bevordering van grensoverschrijdende 

crowdfundingactiviteiten en bevordert zo 

de werking van de interne markt. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11) Wat op deelneming in eigen 

vermogen gebaseerde crowdfunding betreft 

is de overdraagbaarheid van een effect een 

belangrijke waarborg voor beleggers om 

uit hun belegging te kunnen stappen, 

aangezien zij hierdoor de juridische 

mogelijkheid verkrijgen om hun belang op 

de kapitaalmarkten te vervreemden. 

Bijgevolg behelst deze verordening alleen 

op deelneming in eigen vermogen 

11) Wat op deelneming in eigen 

vermogen gebaseerde crowdfunding betreft 

is de overdraagbaarheid van een effect een 

belangrijke waarborg voor beleggers om 

uit hun belegging te kunnen stappen, 

aangezien zij hierdoor de juridische 

mogelijkheid verkrijgen om hun belang op 

de kapitaalmarkten te vervreemden. 

Bijgevolg behelst deze verordening alleen 

op deelneming in eigen vermogen 



 

AM\1162839NL.docx 11/110 PE627.793v01-00 

 NL 

gebaseerde crowdfundingdiensten met 

betrekking tot effecten en staat zij alleen 

het aanbieden van dergelijke diensten toe. 

Andere financiële instrumenten dan 

effecten dienen echter van het 

toepassingsgebied van deze verordening te 

worden uitgesloten omdat deze effecten 
risico's inhouden voor beleggers die 

binnen dit rechtskader niet naar behoren 

kunnen worden beheerd. 

gebaseerde crowdfundingdiensten met 

betrekking tot effecten, met inbegrip van 

bepaalde crowdfundingevenementen 

waarbij tokens worden gegenereerd, staat 

zij alleen het aanbieden van dergelijke 

diensten toe en behelst zij geen financiële 

instrumenten die risico's inhouden voor 

retailbeleggers. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11 bis) Crowdfundingevenementen 

waarbij tokens worden gegenereerd, die 

ook wel "initial coin offerings (ICO's)" 

worden genoemd, vormen een innovatieve 

vorm van financiering voor 

ondernemingen. Bedrijven geven tokens 

uit om fondsen te werven en door deze 

tokens aan te schaffen kunnen kopers 

aanspraak maken op de eigendom van het 

bedrijf dat deze uitgeeft 

(vermogenstokens) of op een toekomstige 

kasstroom van dit bedrijf 

(obligatietokens). 

Or. en 

 

Amendement  150 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11 bis) De kenmerken van initial coin 

offerings (ICO's) wijken aanzienlijk af 

van die van de crowdfunding waarop in 

deze verordening wordt ingegaan. Bij 

ICO's wordt meestal niet gebruikgemaakt 

van intermediairs als 

crowdfundingplatforms en vaak worden 

er bedragen van meer dan 1 000 000 EUR 

mee geworven. Als ICO's in deze richtlijn 

zouden worden opgenomen, zouden de 

problemen die samenhangen met ICO's 

niet op integrale wijze worden aangepakt. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11 ter) Met ICO's kunnen aanzienlijke 

marktrisico's en risico's in verband met 

fraude en cyberveiligheid zijn gemoeid en 

daarom moeten aanbieders van 

crowdfundingdiensten die via hun 

platform een ICO willen aanbieden, op 

grond van deze verordening dan ook 

voldoen aan specifieke aanvullende 

verplichtingen. Deze voorschriften zijn 

niet van toepassing op ICO's die niet 

gebruikmaken van een tegenpartij. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 



 

AM\1162839NL.docx 13/110 PE627.793v01-00 

 NL 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 1 000 000 EUR, 

omdat die drempel overeenkomt met de in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde drempel voor de verplichte 

opstelling en goedkeuring van een 

prospectus boven die drempel. 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers en het 

verschaffen van een mechanisme van 

marktdiscipline, aangewezen een drempel 

vast te stellen voor een maximale prijs voor 

elk crowdfundingaanbod. Die drempel 

moet worden vastgesteld op 

8 000 000 EUR, hetgeen de maximale 

drempel is tot welke de lidstaten 

aanbiedingen van effecten aan het 

publiek kunnen vrijstellen van de in lid 3 

van Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

beschreven verplichting om een 

prospectus te publiceren. Deze drempel 

geldt ook in het geval van 

crowdfundingevenementen waarbij tokens 

worden gegenereerd (ICO's). 

_________________ _________________ 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

Or. en 

 

Amendement  153 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 1 000 000 EUR, 

omdat die drempel overeenkomt met de in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde drempel voor de verplichte 

opstelling en goedkeuring van een 

prospectus boven die drempel. 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 8 000 000 EUR, 

omdat die drempel overeenkomt met de in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde drempel voor de verplichte 

opstelling en goedkeuring van een 

prospectus boven die drempel. In deze 

verordening is vastgelegd welke 

informatie het blad met essentiële 

beleggingsinformatie ten behoeve van 

kandidaat-beleggers bij elk 

crowdfundingaanbod moet omvatten. 

Aangezien dit blad met essentiële 

beleggingsinformatie zo is ontworpen dat 

het kan worden aangepast aan de 

specifieke kenmerken van een 

crowdfundingaanbod en aan de 

informatiebehoeften van de beleggers, 

moet dit blad het prospectus vervangen 

dat op grond van 

Verordening (EU) 2017/1129 moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten 

aan het publiek worden aangeboden. 

Crowdfundingaanbiedingen uit hoofde 

van deze verordening moeten daarom van 

de werkingssfeer van 

Verordening (EU) 2017/1129 worden 

uitgesloten. Verordening (EU) 2017/1129 

dient dienovereenkomstig te worden 

gewijzigd. 

_________________ _________________ 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 
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Or. fr 

Motivering 

Deze wijziging van overweging 12 heeft tot doel de verplichting op te heffen om een 

prospectus te publiceren bij crowdfundingaanbiedingen van minder dan 8 miljoen EUR. In 

plaats daarvan moet een blad met essentiële beleggingsinformatie worden verstrekt. 

 

Amendement  154 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 1 000 000 EUR, 

omdat die drempel overeenkomt met de in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde drempel voor de verplichte 

opstelling en goedkeuring van een 

prospectus boven die drempel. 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 8 000 000 EUR, 

omdat die drempel overeenkomt met de in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde drempel voor de verplichte 

opstelling en goedkeuring van een 

prospectus boven die drempel. 

_________________ _________________ 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

Or. en 

 

Amendement  155 
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Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 1 000 000 EUR, 

omdat die drempel overeenkomt met de in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde drempel voor de verplichte 

opstelling en goedkeuring van een 

prospectus boven die drempel. 

12) Gezien de aan 

crowdfundingbeleggingen verbonden 

risico's is het, met het oog op een effectieve 

bescherming van de beleggers, aangewezen 

een drempel vast te stellen voor een 

maximale prijs voor elk 

crowdfundingaanbod. Die drempel moet 

worden vastgesteld op 8 000 000 EUR, de 

in Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad9 

vastgestelde maximumdrempel voor de 

verplichte opstelling en goedkeuring van 

een prospectus boven die drempel. 

_________________ _________________ 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

9 Verordening (EU) 2017/1129 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 

2017 betreffende het prospectus dat moet 

worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

worden toegelaten en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 

30.6.2017, blz. 12). 

Or. en 

 

Amendement  156 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis) Om te garanderen dat 

crowdfunding niet tot gevolg heeft dat 

retailbeleggers aan grote risico's worden 
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blootgesteld, moeten in het geval van 

retailbeleggers maximumdrempels gelden 

van 4 000 EUR per project of bedrijf en 

12 000 EUR per jaar. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 ter) Om het publieke vertrouwen in 

crowdfundingplatforms te garanderen en 

een duurzame groei van 

crowdfundingbeleggingen mogelijk te 

maken, is het cruciaal dat platforms 

voldoende hoge niveaus van reglementair 

kapitaal aanhouden. Om een gelijk 

speelveld in de EU te garanderen en 

regelgevingsarbitrage te voorkomen, 

moeten crowdfundingplatforms ten minste 

over een minimumaandelenkapitaal van 

60 000 EUR beschikken om een 

vergunning te kunnen krijgen. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 quater) Crowdfunding kan een 

waardevolle bron zijn voor de 

mobilisering van kapitaal voor relatief 

risicovolle projecten en derhalve kunnen 

de mogelijkheden om de opbrengsten van 
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crowdfundingcampagnes te combineren 

met traditionele bronnen van financiering 

zeer gunstig zijn voor de groei en het 

concurrentievoordeel op de lange termijn 

van de EU. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

13) Om regelgevingsarbitrage te 

vermijden en een doeltreffend toezicht op 

de aanbieders van crowdfundingdiensten te 

waarborgen, moet het aanbieders van 

crowdfundingdiensten worden verboden 

deposito's of andere terugbetaalbare 

financiële middelen van het publiek in 

ontvangst te nemen, tenzij zij over een 

vergunning als kredietinstelling beschikken 

overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 

2013/36/EU van het Europees Parlement 

en de Raad10. 

13) Om regelgevingsarbitrage te 

vermijden en een doeltreffend toezicht op 

de aanbieders van crowdfundingdiensten te 

waarborgen, moet het aanbieders van 

crowdfundingdiensten worden verboden 

deposito's of andere terugbetaalbare 

financiële middelen van het publiek in 

ontvangst of bewaring te nemen, tenzij zij 

over een vergunning als kredietinstelling 

beschikken overeenkomstig artikel 8 van 

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 

Parlement en de Raad10. 

_________________ _________________ 

10 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende toegang tot het bedrijf van 

kredietinstellingen en het prudentieel 

toezicht op kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen, tot wijziging 

van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 

van de Richtlijnen 2006/48/EG en 

2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 

blz. 338). 

10 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende toegang tot het bedrijf van 

kredietinstellingen en het prudentieel 

toezicht op kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen, tot wijziging 

van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 

van de Richtlijnen 2006/48/EG en 

2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 

blz. 338). 

Or. en 

 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 15 bis) Om te zorgen voor een 

concurrerend EU-kader moet het 

aanbieders van crowdfundingdiensten zijn 

toegestaanom kapitaal aan te trekken via 

hun platforms door middel van tokens. 

Initial coin offerings (ICO's) bieden 

nieuwe en innovatieve manieren van 

financiering, maar kunnen ook 

aanzienlijke marktrisico's en risico's in 

verband met fraude en cyberveiligheid 

voor beleggers creëren. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten die via hun 

platform ICO's willen aanbieden, moeten 

op grond van deze verordening dan ook 

voldoen aan specifieke aanvullende 

verplichtingen. Projecteigenaren kunnen 

er nog steeds voor kiezen ICO's 

onderhands te plaatsen of een prospectus 

te gebruiken, maar deze verordening geldt 

alleen voor de ICO's waarbij aanbieders 

van crowdfundingdiensten als 

intermediair in de arm worden genomen. 

Voorts vallen ICO's die meer dan 

8 000 000 EUR opbrengen of ICO's 

waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 

een gecentraliseerde emittent, niet binnen 

het toepassingsgebied van deze 

verplichtingen. Alleen op tokens die een 

lening of overdraagbaar effect 

vertegenwoordigen en waarbij een 

centrale emittent de verantwoordelijkheid 

voor de uitgifte van de tokens op zich 

neemt, moet deze verordening worden 

toegepast. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten die ICO's 

aanbieden via hun platforms, moeten 

garanderen dat alle verplichte 

zorgvuldigheidstoetsingen overeenkomstig 

deze verordening zijn uitgevoerd. 

Or. en 
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Amendement  161 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 15 bis) Om de kansen op financiering 

voor Europese kmo's en startende 

ondernemingen te vergroten en de 

ontwikkeling van een geïntegreerde en 

homogene markt voor aanbieders van 

crowdfundingdiensten in de hele EU 

mogelijk te maken, moeten alle 

crowdfundingprojecten en -aanbiedingen 

van een crowdfundingplatform openbaar 

toegankelijk worden gemaakt voor 

beleggers middels een gecentraliseerd 

register dat door ESMA wordt opgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 15 bis) Om dezelfde reden moeten 

aanbieders van crowdfundingdiensten die 

op hun platform gebruikmaken van initial 

coin offerings (ICO's) worden uitgesloten 

van het toepassingsgebied van deze 

verordening. Om deze nieuwe technologie 

op efficiënte wijze te reguleren, zou de 

Commissie in de toekomst uitgebreide 

wetgeving op EU-niveau kunnen 

voorstellen op basis van een grondige 

effectbeoordeling. 

Or. en 
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Amendement  163 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

17) Deze verordening heeft tot doel 

directe beleggingen te vergemakkelijken en 

het creëren van 

regelgevingsarbitragemogelijkheden voor 

financiële intermediairs die onder andere 

wetgeving van de Unie vallen, met name 

Unieregels voor vermogensbeheerders, te 

vermijden. Het gebruik van juridische 

structuren, met inbegrip van special 

purpose vehicles, die tussen 

crowdfundingproject en beleggers in staan, 

moet bijgevolg strikt worden gereguleerd 

en alleen toegestaan indien dit 

gerechtvaardigd is. 

17) Deze verordening heeft tot doel 

directe beleggingen te vergemakkelijken en 

het creëren van 

regelgevingsarbitragemogelijkheden voor 

financiële intermediairs die onder andere 

wetgeving van de Unie vallen, met name 

Unieregels voor vermogensbeheerders, te 

vermijden. Het gebruik van juridische 

structuren, met inbegrip van special 

purpose vehicles, die tussen 

crowdfundingproject en beleggers in staan, 

moet bijgevolg strikt worden gereguleerd 

en alleen worden toegestaan aan in 

aanmerking komende tegenpartijen of 

professionele beleggers volgens de 

definitie van Richtlijn 2014/65/EU 

(MiFID). 

Or. en 

 

Amendement  164 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 17 bis) Alternatieve 

beleggingsinstrumenten als initial coin 

offerings bieden mogelijkheden voor de 

financiering van kmo's en innovatieve 

startende en groeiende ondernemingen, 

versnellen de technologieoverdracht en 

kunnen een essentieel onderdeel van de 

kapitaalmarktenunie vormen. De 
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juridische zekerheid van een regelgevend 

kader kan van groot belang zijn om de 

bescherming van beleggers en 

consumenten te versterken en de risico's 

te verminderen die ontstaan door 

asymmetrische informatie, frauduleus 

handelen, illegale activiteiten als het 

witwassen van geld en 

belastingontduiking. Het is daarom 

passend dat de Commissie in haar 

evaluatieverslag analyseert of er een 

juridisch kader voor ICO's of andere 

alternatieve beleggingsinstrumenten 

nodig is en dat dit verslag, indien dit 

nuttig wordt geacht, wordt vergezeld van 

een wetgevingsvoorstel. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 17 bis) Onlinetechnologieën zoals het 

gedistribueerde grootboek, ook bekend 

onder de naam "blockchain", moeten 

worden gemonitord door de Commissie 

om te zien of ze kunnen worden gebruikt 

in crowdfundingprocedures en -

processen. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

19) Aanbieders van 

crowdfundingdiensten moet als neutrale 

tussenpersoon tussen klanten op hun 

crowdfundingplatform optreden. Om 

belangenconflicten te voorkomen, moeten 

bepaalde vereisten worden vastgesteld met 

betrekking tot aanbieders van 

crowdfundingdiensten en managers en 

werknemers, of iedere persoon die direct of 

indirect zeggenschap over hen uitoefent. 

Met name moet worden voorkomen dat 

aanbieders van crowdfundingdiensten een 

financiële participatie hebben in de 

crowdfundingaanbiedingen op hun 

crowdfundingplatforms. Bovendien mogen 

aandeelhouders die 20 % of meer van het 

aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, managers en werknemers, of 

enige persoon die direct of indirect 

zeggenschap heeft over 

crowdfundingplatforms, niet optreden als 

klant met betrekking tot de 

crowdfundingdiensten die op dat 

crowdfundingplatform worden 

aangeboden. 

19) Aanbieders van 

crowdfundingdiensten moet als neutrale 

tussenpersoon tussen klanten op hun 

crowdfundingplatform optreden. Om 

belangenconflicten te voorkomen, moeten 

bepaalde vereisten worden vastgesteld met 

betrekking tot aanbieders van 

crowdfundingdiensten en managers en 

werknemers, of iedere persoon die direct of 

indirect zeggenschap over hen uitoefent. 

Echter moet niet worden voorkomen dat 

aanbieders van crowdfundingdiensten een 

financiële participatie hebben in de 

crowdfundingaanbiedingen op hun 

crowdfundingplatforms, aangezien dit 

economische signalen en prikkels afgeeft 

dat zij hun belangen afstemmen op die 

van de beleggers. Bovendien mogen 

aandeelhouders die 10 % of meer van het 

aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, managers en werknemers, of 

enige persoon die direct of indirect 

zeggenschap heeft over 

crowdfundingplatforms, niet optreden als 

klant met betrekking tot de 

crowdfundingdiensten die op dat 

crowdfundingplatform worden 

aangeboden. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

19) Aanbieders van 

crowdfundingdiensten moet als neutrale 

tussenpersoon tussen klanten op hun 

crowdfundingplatform optreden. Om 

belangenconflicten te voorkomen, moeten 

19) Aanbieders van 

crowdfundingdiensten moet als neutrale 

tussenpersoon tussen klanten op hun 

crowdfundingplatform optreden. Om 

belangenconflicten te voorkomen, moeten 
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bepaalde vereisten worden vastgesteld met 

betrekking tot aanbieders van 

crowdfundingdiensten en managers en 

werknemers, of iedere persoon die direct of 

indirect zeggenschap over hen uitoefent. 

Met name moet worden voorkomen dat 

aanbieders van crowdfundingdiensten een 

financiële participatie hebben in de 

crowdfundingaanbiedingen op hun 

crowdfundingplatforms. Bovendien mogen 

aandeelhouders die 20 % of meer van het 

aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, managers en werknemers, of 

enige persoon die direct of indirect 

zeggenschap heeft over 

crowdfundingplatforms, niet optreden als 

klant met betrekking tot de 

crowdfundingdiensten die op dat 

crowdfundingplatform worden 

aangeboden. 

bepaalde vereisten worden vastgesteld met 

betrekking tot aanbieders van 

crowdfundingdiensten en managers en 

werknemers, of iedere persoon die direct of 

indirect zeggenschap over hen uitoefent. 

Behoudens publicatie van de financiële 

participaties in de projecten of 

aanbiedingen op hun website, moet 

worden voorkomen dat aanbieders van 

crowdfundingdiensten een financiële 

participatie hebben in de 

crowdfundingaanbiedingen op hun 

crowdfundingplatforms. Bovendien mogen 

aandeelhouders die 20 % of meer van het 

aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, managers en werknemers, of 

enige persoon die direct of indirect 

zeggenschap heeft over 

crowdfundingplatforms, niet optreden als 

klant met betrekking tot de 

crowdfundingdiensten die op dat 

crowdfundingplatform worden 

aangeboden. 

Or. fr 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel de platforms de mogelijkheid te bieden te beleggen in de 

projecten die zij aanbieden. Op die manier kunnen de belangen van de platforms en hun 

klanten bovendien op elkaar worden afgestemd. Daarnaast wordt aan de platforms gevraagd 

de redenen bekend te maken waarom zij niet in bepaalde projecten beleggen, teneinde 

arbitrage te voorkomen. 

 

Amendement  168 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

24) Crowdfundingdiensten kunnen 

blootstaan aan risico's in verband met het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering, zoals benadrukt in 

24) Crowdfundingdiensten kunnen 

blootstaan aan risico's in verband met het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering, zoals benadrukt in 
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het Verslag van de Commissie over de 

beoordeling van risico's op het gebied van 

witwassen en terrorismefinanciering die 

van invloed zijn op de interne markt en 

verband houden met grensoverschrijdende 

activiteiten12. Er moet dan ook in 

waarborgen worden voorzien bij het 

voldoen aan vergunningsvoorwaarden, het 

beoordelen van de goede naam van het 

management, het aanbieden van 

betalingsdiensten via entiteiten met een 

vergunning die onderworpen zijn aan 

vereisten met betrekking tot het witwassen 

van geld en terrorismefinanciering. Om de 

financiële stabiliteit verder te waarborgen 

door risico's van witwassen van geld en 

financiering van terrorisme te voorkomen, 

moet de Commissie beoordelen of het 

noodzakelijk en evenredig is om 

aanbieders van crowdfundingdiensten te 

onderwerpen aan verplichtingen inzake de 

naleving van de nationale bepalingen tot 

tenuitvoerlegging van Richtlijn (EU) 

2015/849 met betrekking tot het witwassen 

van geld of de financiering van terrorisme 

en dergelijke aanbieders van 

crowdfundingdiensten voor de toepassing 

van Richtlijn (EU) 2015/849 aan de lijst 

van meldingsplichtige entiteiten toe te 

voegen. 

het Verslag van de Commissie over de 

beoordeling van risico's op het gebied van 

witwassen en terrorismefinanciering die 

van invloed zijn op de interne markt en 

verband houden met grensoverschrijdende 

activiteiten12. Er moet dan ook in 

waarborgen worden voorzien bij het 

voldoen aan vergunningsvoorwaarden, het 

beoordelen van de goede naam van het 

management, het aanbieden van 

betalingsdiensten via entiteiten met een 

vergunning die onderworpen zijn aan 

vereisten met betrekking tot het witwassen 

van geld en terrorismefinanciering. Om de 

financiële stabiliteit verder te waarborgen 

door risico's van witwassen van geld en 

financiering van terrorisme te voorkomen, 

en daarbij rekening te houden met de 

maximale financieringsdrempel die 

overeenkomstig deze verordening aan de 

hand van een crowdfundingaanbod kan 

worden verhoogd, moet de Commissie 

beoordelen of het noodzakelijk en 

evenredig is om aanbieders van 

crowdfundingdiensten te onderwerpen aan 

verplichtingen inzake de naleving van de 

nationale bepalingen tot tenuitvoerlegging 

van Richtlijn (EU) 2015/849 met 

betrekking tot het witwassen van geld of de 

financiering van terrorisme en dergelijke 

aanbieders van crowdfundingdiensten voor 

de toepassing van Richtlijn (EU) 2015/849 

aan de lijst van meldingsplichtige entiteiten 

toe te voegen. 

_________________ _________________ 

12 COM(2017) 340 final, Verslag van de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad over de beoordeling van risico's op 

het gebied van witwassen en 

terrorismefinanciering die van invloed zijn 

op de interne markt en verband houden met 

grensoverschrijdende activiteiten. 

12 COM(2017) 340 final, Verslag van de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad over de beoordeling van risico's op 

het gebied van witwassen en 

terrorismefinanciering die van invloed zijn 

op de interne markt en verband houden met 

grensoverschrijdende activiteiten. 

Or. en 
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Amendement  169 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 bis) Om het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme te bestrijden 

en het risico van financiële misdrijven en 

fraude tot een minimum te beperken, moet 

de Commissie analyseren of het mogelijk 

is blockchaintechnologieën toe te passen 

in de crowdfundingsector om de 

verificatie te faciliteren van gegevens en 

informatie met betrekking tot 

crowdfundingprojecten en -aanbiedingen 

waarvoor het crowdfundingplatform als 

intermediair optreedt en om hun 

traceerbaarheid en beveiliging te 

verbeteren. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

25) Om aanbieders van 

crowdfundingdiensten in staat te stellen 

grensoverschrijdend te opereren zonder 

met divergente regels te worden 

geconfronteerd en daardoor de financiering 

van projecten in heel Unie door beleggers 

uit verschillende lidstaten te 

vergemakkelijken, mag het de lidstaten niet 

worden toegestaan om extra vereisten op te 

leggen aan aanbieders van 

crowdfundingdiensten die over een 

vergunning van ESMA beschikken. 

25) Om aanbieders van 

crowdfundingdiensten in staat te stellen 

grensoverschrijdend te opereren zonder 

met divergente regels te worden 

geconfronteerd en daardoor de financiering 

van projecten in heel Unie door beleggers 

uit verschillende lidstaten te 

vergemakkelijken, mag het de lidstaten niet 

worden toegestaan om extra vereisten op te 

leggen aan aanbieders van 

crowdfundingdiensten die uit hoofde van 

deze verordening over een vergunning 

beschikken. 
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Or. en 

 

Amendement  171 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

29) Om ervoor te zorgen dat kandidaat-

beleggers een duidelijk inzicht hebben in 

de aard, risico's, kosten en lasten van 

crowdfundingdiensten, moeten aanbieders 

van crowdfundingdiensten hun klanten 

passende informatie verstrekken. 

29) Om ervoor te zorgen dat kandidaat-

beleggers een duidelijk inzicht hebben in 

de aard, risico's, kosten en lasten van 

crowdfundingdiensten, moeten aanbieders 

van crowdfundingdiensten hun klanten 

duidelijke en uitgesplitste informatie 

verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

30) Beleggingen in producten die op 

crowdfundingplatforms op de markt 

worden gebracht, zijn niet vergelijkbaar 

met traditionele beleggingsproducten of 

spaarproducten en mogen niet als zodanig 

op de markt worden gebracht. Om er echter 

voor te zorgen dat kandidaat-beleggers 

inzicht hebben in het risico dat verbonden 

is aan crowdfundingbeleggingen, moeten 

aanbieders van crowdfundingdiensten een 

instapkennistest van hun kandidaat-

beleggers uitvoeren om na te gaan hoever 

hun kennis over beleggen reikt. Aanbieders 

van crowdfundingdiensten moeten 

kandidaat-beleggers uitdrukkelijk 

waarschuwen wanneer de aangeboden 

30) Beleggingen in producten die op 

crowdfundingplatforms op de markt 

worden gebracht, zijn niet vergelijkbaar 

met traditionele beleggingsproducten of 

spaarproducten en mogen niet als zodanig 

op de markt worden gebracht. Om er echter 

voor te zorgen dat kandidaat-beleggers 

inzicht hebben in het risico dat verbonden 

is aan crowdfundingbeleggingen, is het 

voor aanbieders van crowdfundingdiensten 

verplicht een instapkennistest van hun 

kandidaat-beleggers uit te voeren om na te 

gaan hoever hun kennis over beleggen 

reikt. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten moeten kandidaat-

beleggers uitdrukkelijk waarschuwen 

wanneer de aangeboden 



 

PE627.793v01-00 28/110 AM\1162839NL.docx 

NL 

crowdfundingdiensten voor hen ongeschikt 

worden geacht. 

crowdfundingdiensten voor hen ongeschikt 

worden geacht. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

32) Het blad met essentiële 

beleggingsinformatie dient eveneens 

rekening te houden met de specifieke 

kenmerken en risico's van startende 

ondernemingen, en dient zich te 

concentreren op materiële informatie over 

de projecteigenaars, de rechten en 

vergoedingen van de beleggers en het type 

aangeboden effecten en 

leningsovereenkomsten. Omdat de 

betrokken projecteigenaar in de beste 

positie verkeert om deze informatie te 

verstrekken, dient de projecteigenaar het 

blad met essentiële beleggingsinformatie 

op te stellen. Aangezien aanbieders van 

crowdfundingdiensten echter 

verantwoordelijk zijn voor het informeren 

van hun kandidaat-beleggers, moeten zij 

ervoor zorgen dat het blad met essentiële 

beleggersinformatie volledig is. 

32) Het blad met essentiële 

beleggingsinformatie dient eveneens 

rekening te houden met de specifieke 

kenmerken en risico's van startende 

ondernemingen, en dient zich te 

concentreren op materiële informatie over 

de projecteigenaars, de rechten en 

vergoedingen van de beleggers en het type 

aangeboden effecten en 

leningsovereenkomsten. Vergelijkbaarheid 

is van groot belang voor potentiële 

beleggers, dus moeten er bepaalde 

financiële ratio's (in plaats van financiële 

overzichten) worden verschaft die de 

winstgevendheid, operationele efficiëntie 

en liquiditeit van de onderneming 

beschrijven. Omdat de betrokken 

projecteigenaar in de beste positie verkeert 

om deze informatie te verstrekken, dient de 

projecteigenaar het blad met essentiële 

beleggingsinformatie op te stellen. 

Aangezien aanbieders van 

crowdfundingdiensten echter 

verantwoordelijk zijn voor het informeren 

van hun kandidaat-beleggers, moeten zij 

ervoor zorgen dat het blad met essentiële 

beleggersinformatie volledig is en dat zij 

minimale zorgvuldigheidstoetsingen 

hebben uitgevoerd om na te gaan of de 

informatie die wordt verstrekt 

waarheidsgetrouw en onbevooroordeeld 

is. 
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Or. en 

 

Amendement  174 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

37) Om een eerlijke en niet-

discriminerende behandeling van beleggers 

te garanderen, mogen aanbieders van 

crowdfundingdiensten die hun diensten via 

publicitaire mededelingen promoten, een 

bepaald project niet gunstiger behandelen 

door het te onderscheiden van andere 

projecten die op hun platform worden 

aangeboden. Er mogen bijgevolg geen 

open of geplande projecten worden 

opgenomen in publicitaire mededelingen 

van een crowdfundingplatform. 

Aanbieders van crowdfundingdiensten 

mogen echter niet worden belet om met 

succes gesloten aanbiedingen te vermelden 

waarin beleggingen via het platform niet 

langer mogelijk zijn. 

37) Om een eerlijke en niet-

discriminerende behandeling van beleggers 

te garanderen, mogen aanbieders van 

crowdfundingdiensten die hun diensten via 

publicitaire mededelingen promoten, een 

bepaald project niet gunstiger behandelen 

tenzij het betrokken project of aanbod is 

geselecteerd op basis van objectieve 

criteria, die met name verband houden 

met het door de belegger opgestelde 

risicoprofiel. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten mogen echter niet 

worden belet om met succes gesloten 

aanbiedingen te vermelden waarin 

beleggingen via het platform niet langer 

mogelijk zijn. 

Or. fr 

Motivering 

De platforms moeten met hun klanten kunnen communiceren over de projecten die zij 

aanbieden. Die communicatie moet op objectieve basis gebeuren (d.w.z. voldoen aan de 

eisen/voorkeuren die de belegger heeft geformuleerd bij het opstellen van zijn risicoprofiel). 

 

Amendement  175 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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37) Om een eerlijke en niet-

discriminerende behandeling van beleggers 

te garanderen, mogen aanbieders van 

crowdfundingdiensten die hun diensten via 

publicitaire mededelingen promoten, een 

bepaald project niet gunstiger behandelen 

door het te onderscheiden van andere 

projecten die op hun platform worden 

aangeboden. Er mogen bijgevolg geen 

open of geplande projecten worden 

opgenomen in publicitaire mededelingen 

van een crowdfundingplatform. 
Aanbieders van crowdfundingdiensten 

mogen echter niet worden belet om met 

succes gesloten aanbiedingen te vermelden 

waarin beleggingen via het platform niet 

langer mogelijk zijn. 

37) Om een eerlijke en niet-

discriminerende behandeling van beleggers 

en projecteigenaren te garanderen, mogen 

aanbieders van crowdfundingdiensten die 

hun diensten via publicitaire mededelingen 

promoten, een bepaald project niet 

gunstiger behandelen dan andere projecten 

die op hun platform worden aangeboden. 

Het moet aanbieders van 

crowdfundingdiensten worden toegestaan 

om met succes gesloten aanbiedingen te 

vermelden waarin beleggingen via het 

platform niet langer mogelijk zijn, om het 

vergelijken van projectresultaten te 

faciliteren. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

37) Om een eerlijke en niet-

discriminerende behandeling van beleggers 

te garanderen, mogen aanbieders van 

crowdfundingdiensten die hun diensten via 

publicitaire mededelingen promoten, een 

bepaald project niet gunstiger behandelen 

door het te onderscheiden van andere 

projecten die op hun platform worden 

aangeboden. Er mogen bijgevolg geen 

open of geplande projecten worden 

opgenomen in publicitaire mededelingen 

van een crowdfundingplatform. 
Aanbieders van crowdfundingdiensten 

mogen echter niet worden belet om met 

succes gesloten aanbiedingen te vermelden 

waarin beleggingen via het platform niet 

langer mogelijk zijn. 

37) Om een eerlijke en niet-

discriminerende behandeling van beleggers 

te garanderen, mogen aanbieders van 

crowdfundingdiensten die hun diensten via 

publicitaire mededelingen promoten, een 

bepaald project niet gunstiger behandelen 

door het te onderscheiden van andere 

projecten die op hun platform worden 

aangeboden. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten mogen echter niet 

worden belet om met succes gesloten 

aanbiedingen te vermelden waarin 

beleggingen via het platform niet langer 

mogelijk zijn. In dezelfde lijn moeten 

crowdfundingplatforms beleggers ook 

informeren over de wanbetalingsgraad op 

hun platform. 
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Or. en 

 

Amendement  177 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

40) Het is van belang er effectief en 

efficiënt voor te zorgen dat wordt voldaan 

aan de vereisten voor vergunningverlening 

en voor het aanbieden van 

crowdfundingdiensten, in 

overeenstemming met deze verordening. 

Aan ESMA moeten derhalve 

bevoegdheden worden verleend om 

vergunningen te verlenen en toezicht uit 

te oefenen. Om ESMA in staat te stellen 

dat toezichtmandaat te vervullen, moet 

haar de bevoegdheid worden verleend om 

informatie op te vragen, algemene 

onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te 

voeren, openbare aankondigingen en 

waarschuwingen te publiceren en sancties 

op te leggen. ESMA moet op evenredige 

wijze gebruikmaken van haar toezichts- en 

sanctiebevoegdheden. 

40) Het is van belang er effectief en 

efficiënt voor te zorgen dat wordt voldaan 

aan de vereisten voor vergunningverlening 

en voor het aanbieden van 

crowdfundingdiensten, in 

overeenstemming met deze 

verordening. Om ESMA in staat te stellen 

dat toezichtmandaat te vervullen, moet 

haar de bevoegdheid worden verleend om 

informatie op te vragen, algemene 

onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te 

voeren, openbare aankondigingen en 

waarschuwingen te publiceren en sancties 

op te leggen. ESMA moet op evenredige 

wijze gebruikmaken van haar toezichts- en 

sanctiebevoegdheden. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

40) Het is van belang er effectief en 

efficiënt voor te zorgen dat wordt voldaan 

aan de vereisten voor vergunningverlening 

en voor het aanbieden van 

crowdfundingdiensten, in 

40) Het is van belang er effectief en 

efficiënt voor te zorgen dat wordt voldaan 

aan de vereisten voor vergunningverlening 

en voor het aanbieden van 

crowdfundingdiensten, in 
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overeenstemming met deze verordening. 

Aan ESMA moeten derhalve 

bevoegdheden worden verleend om 

vergunningen te verlenen en toezicht uit te 

oefenen. Om ESMA in staat te stellen dat 

toezichtmandaat te vervullen, moet haar 

de bevoegdheid worden verleend om 

informatie op te vragen, algemene 

onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te 

voeren, openbare aankondigingen en 

waarschuwingen te publiceren en sancties 

op te leggen. ESMA moet op evenredige 

wijze gebruikmaken van haar toezichts- en 

sanctiebevoegdheden. 

overeenstemming met deze 

verordening. Aan de nationale bevoegde 

autoriteit moeten derhalve bevoegdheden 

worden verleend om vergunningen te 

verlenen en toezicht uit te oefenen. De 

nationale bevoegde autoriteit moet de 

bevoegdheid worden verleend om 

informatie op te vragen, algemene 

onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te 

voeren, openbare aankondigingen en 

waarschuwingen te publiceren en sancties 

op te leggen. De nationale bevoegde 

autoriteit moet op evenredige wijze 

gebruikmaken van haar toezichts- en 

sanctiebevoegdheden. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

40) Het is van belang er effectief en 

efficiënt voor te zorgen dat wordt voldaan 

aan de vereisten voor vergunningverlening 

en voor het aanbieden van 

crowdfundingdiensten, in 

overeenstemming met deze verordening. 

Aan ESMA moeten derhalve 

bevoegdheden worden verleend om 

vergunningen te verlenen en toezicht uit te 

oefenen. Om ESMA in staat te stellen dat 

toezichtmandaat te vervullen, moet haar de 

bevoegdheid worden verleend om 

informatie op te vragen, algemene 

onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te 

voeren, openbare aankondigingen en 

waarschuwingen te publiceren en sancties 

op te leggen. ESMA moet op evenredige 

wijze gebruikmaken van haar toezichts- en 

sanctiebevoegdheden. 

40) Het is van belang er effectief en 

efficiënt voor te zorgen dat wordt voldaan 

aan de vereisten voor vergunningverlening 

en voor het aanbieden van 

crowdfundingdiensten, in 

overeenstemming met deze verordening. 

Aan ESMA moeten derhalve 

bevoegdheden worden verleend om 

vergunningen te verlenen en toezicht uit te 

oefenen. Om ESMA in staat te stellen dat 

toezichtmandaat te vervullen, moet haar de 

bevoegdheid worden verleend om 

informatie op te vragen, algemene 

onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te 

voeren, openbare aankondigingen en 

waarschuwingen te publiceren en sancties 

op te leggen. ESMA moet op evenredige 

wijze gebruikmaken van haar toezichts- en 

sanctiebevoegdheden en nauw 
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samenwerken met de nationale bevoegde 

autoriteiten. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

41) Door deze bevoegdheden aan 

ESMA toe te kennen, wordt een 

efficiëntere en centraler beheerde 

vergunningverlening en een efficiënter en 

centraler beheerd toezicht mogelijk en 

worden schaalvoordelen gegenereerd. 

Een dergelijke regeling inzake centraal 

toezicht is gunstig voor de 

marktdeelnemers in termen van grotere 

transparantie, beleggersbescherming en 

marktefficiëntie. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  181 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

41) Door deze bevoegdheden aan 

ESMA toe te kennen, wordt een 

efficiëntere en centraler beheerde 

vergunningverlening en een efficiënter en 

centraler beheerd toezicht mogelijk en 

worden schaalvoordelen gegenereerd. Een 

dergelijke regeling inzake centraal toezicht 

is gunstig voor de marktdeelnemers in 

41) Door deze bevoegdheden aan 

ESMA toe te kennen, wordt een 

efficiëntere en centraler beheerde 

vergunningverlening en een efficiënter en 

centraler beheerd toezicht mogelijk en 

worden schaalvoordelen gegenereerd. Een 

dergelijke regeling inzake centraal toezicht 

voorkomt divergentie binnen de Unie en is 

gunstig voor de marktdeelnemers in termen 
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termen van grotere transparantie, 

beleggersbescherming en marktefficiëntie. 

van grotere transparantie, 

beleggersbescherming en marktefficiëntie. 

Or. en 

 

Amendement  182 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

42) ESMA moet vergoedingen aan 

rechtstreeks onder toezicht staande 

entiteiten in rekening brengen om haar 

kosten, inclusief overheadkosten, te 

dekken. De hoogte van de vergoeding 

moet evenredig zijn aan de omvang van 

een rechtstreeks onder toezicht staande 

entiteit, rekening houdend met het feit dat 

de crowdfundingsector zich in een vroeg 

ontwikkelingsstadium bevindt. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  183 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

42) ESMA moet vergoedingen aan 

rechtstreeks onder toezicht staande 

entiteiten in rekening brengen om haar 

kosten, inclusief overheadkosten, te 

dekken. De hoogte van de vergoeding moet 

evenredig zijn aan de omvang van een 

rechtstreeks onder toezicht staande entiteit, 

rekening houdend met het feit dat de 

crowdfundingsector zich in een vroeg 

ontwikkelingsstadium bevindt. 

42) De nationale bevoegde autoriteit 

moet vergoedingen aan rechtstreeks onder 

toezicht staande entiteiten in rekening 

brengen om haar kosten, inclusief 

overheadkosten, te dekken. De hoogte van 

de vergoeding moet evenredig zijn aan de 

omvang van een rechtstreeks onder 

toezicht staande entiteit, rekening houdend 

met het feit dat de crowdfundingsector zich 
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in een vroeg ontwikkelingsstadium 

bevindt. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de werking en organisatie van 

aanbieders van crowdfundingdiensten; 

(a) de werking en organisatie van 

aanbieders van op kredietverlening en op 

eigen vermogen gebaseerde 

crowdfundingdiensten; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de vergunningverlening aan en het 

toezicht op aanbieders van 

crowdfundingdiensten; 

(b) de vergunningverlening aan en het 

toezicht op aanbieders van op 

kredietverlening en op eigen vermogen 

gebaseerde crowdfundingdiensten; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) transparantie en publicitaire 

mededelingen met betrekking tot de 

aanbieding van crowdfundingdiensten in 

de Unie. 

(c) transparantie en publicitaire 

mededelingen met betrekking tot de 

aanbieding van op kredietverlening en op 

eigen vermogen gebaseerde 
crowdfundingdiensten in de Unie. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing 

op rechtspersonen die ervoor kiezen een 

vergunning overeenkomstig artikel 10 aan 

te vragen en op aanbieders van 

crowdfundingdiensten waaraan 

overeenkomstig dat artikel vergunning is 

verleend met betrekking tot het aanbieden 

van crowdfundingdiensten. 

1. Deze verordening is van toepassing 

op rechtspersonen die ervoor kiezen een 

vergunning overeenkomstig artikel 10 aan 

te vragen en op aanbieders van 

crowdfundingdiensten waaraan 

overeenkomstig dat artikel vergunning is 

verleend met betrekking tot het aanbieden 

van crowdfundingdiensten. Deze 

rechtspersonen moeten werkelijk en op 

duurzame wijze in een lidstaat van de 

Unie zijn gevestigd om een vergunning te 

kunnen aanvragen. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) crowdfundingdiensten die door 

natuurlijke of rechtspersonen worden 

Schrappen 
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aangeboden overeenkomstig de nationale 

wetgeving; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) crowdfundingdiensten die door 

natuurlijke of rechtspersonen worden 

aangeboden overeenkomstig de nationale 

wetgeving; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  190 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) nationale regels inzake 

vergunningsvereisten voor 

projecteigenaren of beleggers mogen hen 

niet belemmeren gebruik te maken van 

crowdfundingdiensten van aanbieders die 

op grond van deze verordening opereren 

en een vergunning hebben verkregen; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 1 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 8 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 1 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 8 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 1 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 8 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

Or. fr 
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Motivering 

Dit amendement heeft tot doel de drempel te verhogen waarboven een platform een 

prospectus moet publiceren. De drempel van 1 miljoen EUR zou in de komende jaren immers 

te laag kunnen blijken. 

 

Amendement  194 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 1 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 8 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 1 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

(d) crowdfundingaanbiedingen met een 

prijs van meer dan 8 000 000 EUR per 

crowdfundingaanbod, berekend over een 

periode van 12 maanden, met betrekking 

tot een bepaald crowdfundingproject. 

Or. en 

 

Amendement  196 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) aanbieders van 

crowdfundingdiensten die het aantrekken 

van kapitaal via hun platforms 

vergemakkelijken door middel van initial 

coin offerings (ICO), waarbij tokens 

worden uitgegeven en er geen 

gecentraliseerde emittent is. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) aanbieders van 

crowdfundingdiensten die initial coin 

offerings (ICO's) gebruiken op hun 

platforms; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De wetgeving van lidstaten inzake 

vergunningsvereisten voor 

projecteigenaren of beleggers mag deze 

spelers niet belemmeren gebruik te maken 

van crowdfundingdiensten van aanbieders 

die op grond van deze verordening 

opereren en een vergunning hebben 

verkregen. 
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Or. en 

 

Amendement  199 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) "crowdfundingdienst": het matchen 

van zakelijke financieringsbelangstelling 

van beleggers en projecteigenaren via het 

gebruik van een crowdfundingplatform 

bestaande uit het volgende: 

(a) "crowdfundingdienst": het 

aanbieden van een crowdfundingplatform 

waarop het volgende mogelijk is: 

Or. en 

 

Amendement  200 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) "crowdfundingdienst": het matchen 

van zakelijke financieringsbelangstelling 

van beleggers en projecteigenaren via het 

gebruik van een crowdfundingplatform 

bestaande uit het volgende: 

(a) "crowdfundingdienst": het matchen 

van beleggers of kredietverleners die 

kapitaal willen verstrekken aan bedrijven 

enerzijds en projecteigenaren anderzijds 

via het gebruik van een 

crowdfundingplatform bestaande uit het 

volgende: 

Or. en 

 

Amendement  201 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt i 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de facilitering van het toekennen 

van leningen; 

i) crowdfundingdiensten op basis 

van directe aanbiedingen; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de facilitering van het toekennen 

van leningen; 

i) de facilitering van het toekennen 

van leningen, ook wel "op 

kredietverlening gebaseerde 

crowdfunding" genoemd; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt i – letter a (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a) de facilitering van alleen het 

matchen van de belegger met de 

eigena(a)r(en) van een project, en 

Or. en 

 

Amendement  204 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt i – letter b (nieuw) 

 



 

AM\1162839NL.docx 43/110 PE627.793v01-00 

 NL 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b) de facilitering van alleen het 

matchen van de projecteigenaar met de 

belegger(s); 

Or. en 

 

Amendement  205 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de plaatsing zonder 

plaatsingsgarantie, als bedoeld in bijlage 

I, afdeling A, punt 7, van Richtlijn 

2014/65/EU, van door projecteigenaars 

uitgegeven effecten en de ontvangst en 

doorgifte van orders van klanten, als 

bedoeld in bijlage I, afdeling A, punt 1, 

van Richtlijn 2014/65, met betrekking tot 

deze effecten; 

ii) bemiddelde crowdfundingdienst: 

Or. en 

 

Amendement  206 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de plaatsing zonder 

plaatsingsgarantie, als bedoeld in bijlage I, 

afdeling A, punt 7, van Richtlijn 

2014/65/EU, van door projecteigenaars 

uitgegeven effecten en de ontvangst en 

doorgifte van orders van klanten, als 

bedoeld in bijlage I, afdeling A, punt 1, van 

ii) de plaatsing zonder 

plaatsingsgarantie, als bedoeld in bijlage I, 

afdeling A, punt 7, van Richtlijn 

2014/65/EU, van door bedrijven en 

projecteigenaars uitgegeven effecten, met 

inbegrip van tokens van een ICO, en de 

ontvangst en doorgifte van orders van 

klanten, als bedoeld in bijlage I, afdeling 



 

PE627.793v01-00 44/110 AM\1162839NL.docx 

NL 

Richtlijn 2014/65, met betrekking tot deze 

effecten; 

A, punt 1, van Richtlijn 2014/65, met 

betrekking tot deze effecten; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de plaatsing zonder 

plaatsingsgarantie, als bedoeld in bijlage I, 

afdeling A, punt 7, van Richtlijn 

2014/65/EU, van door projecteigenaars 

uitgegeven effecten en de ontvangst en 

doorgifte van orders van klanten, als 

bedoeld in bijlage I, afdeling A, punt 1, van 

Richtlijn 2014/65, met betrekking tot deze 

effecten; 

ii) de plaatsing zonder 

plaatsingsgarantie, als bedoeld in bijlage I, 

afdeling A, punt 7, van Richtlijn 

2014/65/EU, van door projecteigenaars 

uitgegeven effecten en de ontvangst en 

doorgifte van orders van klanten, als 

bedoeld in bijlage I, afdeling A, punt 1, van 

Richtlijn 2014/65, met betrekking tot deze 

effecten, ook wel "op eigen vermogen 

gebaseerde crowdfunding" genoemd; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii – letter a (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a) de facilitering van ten minste het 

matchen van de belegger met de 

projecteigena(a)r(en) en het bepalen van 

de prijs en bundeling van aanbiedingen, 

en/of 

Or. en 
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Amendement  209 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii – letter b (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b) de facilitering van ten minste het 

matchen van de projecteigenaar met de 

belegger(s) en het bepalen van de prijs 

van aanbiedingen; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii bis) ten minste de volgende activiteiten 

worden (onder andere) beschouwd als de 

onder ii) bedoelde diensten: 

 (a) het plaatsen zonder 

plaatsingsgarantie, als bedoeld in bijlage 

I, deel A, punt 7, van Richtlijn 

2014/65/EU, van door projecteigenaren 

uitgegeven effecten, 

 (b) het aanbieden van 

beleggingsadvies, als bedoeld in bijlage I, 

deel A, punt 5, van Richtlijn 2014/65/EU, 

met betrekking tot die effecten, en 

 (c) het ontvangen en doorgeven van 

orders van klanten, als bedoeld in bijlage 

I, deel A, punt 1, van Richtlijn 2014/65, 

met betrekking tot die effecten; 

Or. en 

 

Amendement  211 
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Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii bis) het vergemakkelijken dat beleggers 

aanbiedingen doen aan een entiteit die 

tokens uitgeeft via een initial coin 

offerings (ICO), waarbij een tegenpartij 

wordt gebruikt; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "aanbieder van 

crowdfundingdiensten": een rechtspersoon 

die crowdfundingdiensten aanbiedt en 

daartoe door de Europese Autoriteit voor 

effecten en markten (ESMA) 

overeenkomstig artikel 11 van deze 

verordening een vergunning heeft 

verkregen; 

(c) "aanbieder van 

crowdfundingdiensten": een rechtspersoon 

die op kredietverlening en op vermogen 

gebaseerde crowdfundingdiensten aanbiedt 

en daartoe door de Europese Autoriteit 

voor effecten en markten (ESMA) 

overeenkomstig artikel 11 van deze 

verordening een vergunning heeft 

verkregen; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) "initial coin offering" of "ICO": 

een aanbod aan het publiek door een 
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bedrijf dat gebruikmaakt van tokens die 

staan voor: 

 (a) een rechtsvordering op de 

eigendom van het bedrijf dat de tokens 

uitgeeft die gelijkstaat aan aandelen in 

het bedrijf (vermogenstokens), 

 (b) een rechtsvordering op een 

toekomstige kasstroom van het bedrijf dat 

de tokens uitgeeft die gelijkstaat aan 

obligaties (obligatietokens). 

 Gezien deze kenmerken worden tokens 

aangemerkt als "effecten" in de zin van 

punt i) van dit lid; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) "initial coin offering" of "ICO": 

een crowdfundingevenement om tokens te 

genereren die worden uitgegeven en 

verkocht door een zakelijke entiteit en de 

koper het recht geven aanspraak te maken 

op aandelen in het bedrijf dat de tokens 

uitgeeft (vermogenstoken) of op de 

toekomstige kasstroom van het bedrijf 

(obligatietoken); 

Or. en 

 

Amendement  215 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter i ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) "lening": een overeenkomst 

waarbij door een of meer klanten aan een 

of meer projecteigenaren via het 

crowdfundingplatform een bedrag 

beschikbaar wordt gesteld dat 

terugbetaalbaar of herroepbaar is; 

Or. en 

 

Amendement  216 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter l bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 l bis) "initial coin offering" of "ICO": 

een methode om fondsen te werven onder 

het publiek door middel van tokens die te 

koop worden aangeboden door een bedrijf 

of een persoon in ruil van fiduciaire of 

cryptovaluta; 

Or. en 

 

Amendement  217 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter l ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (l ter) "token": een digitaal ruilmiddel, 

een digitale rekeneenheid en/of een 

waardereserve dat/die wordt gebruikt als 

actief of als representatie ervan; 

Or. en 
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Amendement  218 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter l quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (l quater) "cryptovaluta": een op 

wiskundige berekeningen gebaseerde, 

gedecentraliseerde, converteerbare 

virtuele valuta die is beveiligd door middel 

van cryptografie, waarbij waarde alleen 

kan worden overgedragen van de ene 

persoon aan de andere met behulp van 

publieke en particuliere sleutels en die bij 

elke overdracht cryptografisch kan 

worden gesigneerd. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd in 

overeenstemming met artikel 38 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om verdere technische elementen van de in 

lid 1 vastgestelde definities te specificeren 

om rekening te houden met 

marktontwikkelingen, technologische 

ontwikkelingen en ervaring met de 

exploitatie van crowdfundingplatforms en 

de aanbieding van crowdfundingdiensten. 

2. De Commissie is bevoegd in 

overeenstemming met artikel 38 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om verdere technische en juridische 

elementen van de in lid 1 vastgestelde 

definities te specificeren om rekening te 

houden met marktontwikkelingen, 

technologische ontwikkelingen en ervaring 

met de exploitatie van 

crowdfundingplatforms en de aanbieding 

van crowdfundingdiensten. 

Or. en 

 

Amendement  220 
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Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Crowdfundingdiensten worden 

alleen aangeboden door rechtspersonen 

met een effectieve en stabiele vestiging in 

een lidstaat van de Unie die in 

overeenstemming met artikel 11 van deze 

verordening als aanbieder van 

crowdfundingdiensten een vergunning 

hebben ontvangen. 

1. Crowdfundingdiensten worden 

alleen aangeboden door rechtspersonen 

met een effectieve en stabiele vestiging in 

een lidstaat van de Unie die in 

overeenstemming met artikel 10 van deze 

verordening als aanbieder van 

crowdfundingdiensten een vergunning 

hebben ontvangen. Dienovereenkomstig 

kunnen rechtspersonen die in een derde 

land zijn gevestigd overeenkomstig deze 

verordening geen vergunning aanvragen 

om te fungeren als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten mogen geen 

vergoeding, korting of niet-geldelijk 

voordeel betalen of aanvaarden voor het 

geleiden van orders van beleggers naar een 

bepaald crowdfundingaanbod op hun 

platform of naar een bepaald 

crowdfundingaanbod op een platform van 

een derde partij. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

 

Amendement  222 
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Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wat het gebruik van special 

purpose vehicles voor de aanbieding van 

crowdfundingdiensten betreft, hebben 

aanbieders van crowdfundingdiensten 

slechts het recht één actief over te dragen 

aan het special purpose vehicle om 

beleggers in staat te stellen een 

blootstelling aan dat actief aan te gaan 

door middel van het verwerven van 

effecten. De beslissing om een 

blootstelling aan dat onderliggende actief 

aan te gaan, berust uitsluitend bij de 

beleggers. 

5. Wat het gebruik van 

beleggingsinstellingen betreft, met 

inbegrip van special purpose vehicles voor 

de aanbieding van crowdfundingdiensten 

aan beleggers die ontvankelijke 

tegenpartijen zijn of hiervoor in 

aanmerking komende professionele 

beleggers als gedefinieerd in Richtlijn 

2014/65/EU, hebben aanbieders van 

crowdfundingdiensten slechts het recht één 

of meer activa over te dragen aan het 

special purpose vehicle om beleggers in 

staat te stellen een blootstelling aan die 

activa aan te gaan door middel van het 

verwerven van effecten. De beslissing om 

een blootstelling aan dat onderliggende 

actief aan te gaan, berust uitsluitend bij de 

beleggers. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wat het gebruik van special 

purpose vehicles voor de aanbieding van 

crowdfundingdiensten betreft, hebben 

aanbieders van crowdfundingdiensten 

slechts het recht één actief over te dragen 

aan het special purpose vehicle om 

beleggers in staat te stellen een 

blootstelling aan dat actief aan te gaan door 

middel van het verwerven van effecten. De 

beslissing om een blootstelling aan dat 

5. Wat het gebruik van special 

purpose vehicles voor de aanbieding van 

crowdfundingdiensten aan beleggers die 

geen in aanmerking komende 

tegenpartijen zijn betreft, hebben 

aanbieders van crowdfundingdiensten 

slechts het recht één actief over te dragen 

aan het special purpose vehicle om 

beleggers in staat te stellen een 

blootstelling aan dat actief aan te gaan door 
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onderliggende actief aan te gaan, berust 

uitsluitend bij de beleggers. 

middel van het verwerven van effecten. De 

beslissing om een blootstelling aan dat 

onderliggende actief aan te gaan, berust 

uitsluitend bij de beleggers. 

Or. en 

 

Amendement  224 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Het verstrekken van initial coin offerings 

 1. Deze verordening is van 

toepassing op aanbieders van 

crowdfundingdiensten die op grond van 

artikel 10 een vergunning hebben 

gekregen en ICO's faciliteren die binnen 

het toepassingsgebied van dit artikel 4 bis 

vallen. 

 2. Deze verordening is alleen van 

toepassing op ICO's van tokens waarvoor 

er een centrale emittent is. 

 3. Deze verordening is alleen van 

toepassing op ICO's die de vorm 

aannemen van kredieten of effecten. 

 4. Deze verordening is alleen van 

toepassing op de primaire uitgifte of 

verkoop van tokens en niet op de 

secundaire handel in dergelijke tokens. 

 5. Deze verordening is niet van toepassing 

op onderhandse plaatsingen van tokens. 

 6. Deze verordening is niet van 

toepassing op ICO's waarmee per uitgifte 

meer dan 8 000 000 EUR is gemoeid. 

Or. en 
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Amendement  225 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Het verstrekken van initial coin offerings 

 1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten als bedoeld in 

artikel 3, lid 1, onder i bis), punt iv), 

moeten binnen het toepassingsgebied van 

deze verordening voldoen aan de criteria 

van artikel 10. 

 2. Deze verordening is alleen van 

toepassing op de primaire verkoop van 

tokens. 

 3. Deze verordening is niet van 

toepassing op onderhandse plaatsingen 

van tokens. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Zorgvuldigheidsvereisten 

 1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten passen minimale 

zorgvuldigheidstoetsingen toe op de 

projecteigenaren die een project 

voorstellen waarvoor zij via het 

crowdfundingplatform financiering willen 

zoeken. 
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 2. Het in lid 1 bedoelde minimale 

niveau van zorgvuldigheid behelst: 

 (a) het ontbreken van vastleggingen in 

het strafregister met betrekking tot 

veroordelingen of straffen op grond van 

de geldende nationale regels op het gebied 

van handelsrecht, insolventierecht, 

wetgeving inzake financiële diensten, 

wetgeving ter bestrijding van het 

witwassen van geld, fraude of 

beroepsaansprakelijkheid;  

 (b) bewijs dat de projecteigenaar die 

of het bedrijf dat via het 

crowdfundingplatform fondsen wil 

werven, niet is gevestigd in rechtsgebieden 

die in het kader van het desbetreffende 

beleid van de Unie op de lijst van niet-

coöperatieve rechtsgebieden voorkomen 

of die krachtens artikel 9, lid 2, van 

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees 

Parlement en de Raad als derde landen 

met een hoog risico zijn aangemerkt of die 

in de praktijk niet voldoen aan op Unie- 

of internationaal niveau overeengekomen 

fiscale normen inzake transparantie en 

informatie-uitwisseling.  

Or. en 

 

Amendement  227 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten belasten zich met de 

instelling en handhaving van effectieve en 

transparante procedures voor een snelle, 

rechtvaardige en consistente behandeling 

van klachten van klanten. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten belasten zich met de 

invoering, handhaving en publicatie van 

effectieve en transparante procedures voor 

een snelle, rechtvaardige en consistente 

behandeling van klachten van klanten. 

Or. en 
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Amendement  228 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten beschikken over en 

belasten zich met de publicatie van 

effectieve en transparante procedures voor 

een snelle, rechtvaardige en consistente 

behandeling van klachten van klanten. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten beschikken over en 

belasten zich met de publicatie van 

effectieve, transparante en 

genormaliseerde procedures voor een 

snelle, rechtvaardige en consistente 

behandeling van klachten van klanten. 

Or. fr 

 

Amendement  229 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben geen 

financiële participatie in een 

crowdfundingaanbod op hun 

crowdfundingplatform. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben geen 

financiële participatie in een 

crowdfundingaanbod op hun 

crowdfundingplatform, tenzij zij 

kandidaat-beleggers en op het platform 

geregistreerde beleggers hiervan op 

passende wijze op de hoogte stellen. 

Aanbieders van crowdfundingdiensten 

stellen duidelijke en transparante 

selectieprocedures op. 

Or. fr 

Motivering 

De platforms moeten met hun klanten kunnen communiceren over de projecten die zij 

aanbieden. Deze communicatie moet op basis van objectieve gegevens gebeuren. Wanneer 
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beleggers hun risicoprofiel hebben bepaald, lijkt het interessant dat het platform hen 

projecten kan voorstellen die aansluiten op van wat zij zoeken. 

 

Amendement  230 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben geen 

financiële participatie in een 

crowdfundingaanbod op hun 

crowdfundingplatform. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben geen 

financiële participatie in een 

crowdfundingaanbod op hun 

crowdfundingplatform, behalve wanneer 

die financiële participatie is bedoeld om 

bij alle aanbiedingen systematisch te 

zorgen voor een afstemming van belangen 

tussen aanbieders van 

crowdfundingdiensten en de beleggers of 

als steunverleningsmiddel om de 

integriteit van de markt te verzekeren. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben geen 

financiële participatie in een 

crowdfundingaanbod op hun 

crowdfundingplatform. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben geen 

financiële participatie in een 

crowdfundingaanbod op hun 

crowdfundingplatform behalve indien de 

financiële participatie betrekking heeft op 

alle projecten en aanbiedingen, 

systematisch en niet-discriminerend is en 

als doel heeft de belangen van het 
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platform af te stemmen op die van alle 

beleggers. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten aanvaarden geen 

van hun aandeelhouders die 20 % of meer 

van het aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, noch hun managers of 

werknemers, noch enige persoon die 

rechtstreeks of onrechtstreeks met deze 

aandeelhouders, managers en 

werknemers verbonden is door een 

zeggenschapsband als gedefinieerd in 

artikel 4, lid 1, punt 35, onder b), van 

Richtlijn 2014/65/EU, als klant. 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten aanvaarden geen 

van hun aandeelhouders die 20 % of meer 

van het aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, noch hun managers of 

werknemers, noch enige persoon die 

aanzienlijke invloed of zeggenschap 

uitoefent of zich in de positie bevindt om 

aanzienlijke invloed of zeggenschap te 

kunnen uitoefenen op/over de 

crowdfundingprojecten en -aanbiedingen 

die op het crowdfundingplatform worden 

gepresenteerd, als klant. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten aanvaarden geen 

van hun aandeelhouders die 20 % of meer 

van het aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, noch hun managers of 

werknemers, noch enige persoon die 

rechtstreeks of onrechtstreeks met deze 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten aanvaarden geen 

van hun aandeelhouders die 10 % of meer 

van het aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, noch hun managers of 

werknemers, noch enige persoon die 

rechtstreeks of onrechtstreeks met deze 
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aandeelhouders, managers en werknemers 

verbonden is door een zeggenschapsband 

als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 35, 

onder b), van Richtlijn 2014/65/EU, als 

klant. 

aandeelhouders, managers en werknemers 

verbonden is door een zeggenschapsband 

als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 35, 

onder b), van Richtlijn 2014/65/EU, als 

klant. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten stellen hun klanten 

en potentiële klanten in kennis van de 

algemene aard en de bronnen van 

belangenconflicten en van de maatregelen 

die zijn genomen om deze risico's te 

beperken wanneer zij van mening zijn dat 

dit noodzakelijk is voor de effectiviteit van 

de maatregelen die in overeenstemming 

met de in lid 3 bedoelde interne regels zijn 

genomen. 

5. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten stellen hun klanten 

en potentiële klanten in kennis van de 

algemene aard en de bronnen van 

belangenconflicten en van de maatregelen 

die zijn genomen om deze risico's te 

beperken. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Afstemming van de belangen van het 

platform op die van de beleggers 

 1. Om te garanderen dat platforms 

hun prikkels afstemmen op de belangen 
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van beleggers, worden 

stimuleringsmechanismen aangemoedigd. 

 2. Crowdfundingplatforms mogen 

deelnemen aan de financiering van een 

project. Deze deelname bedraagt niet 

meer dan 2 % van het kapitaal dat voor 

het project wordt aangetrokken. 

 3. Er mag een succesvergoeding 

("carry") worden toegekend aan de 

aanbieder van crowdfundingdiensten 

indien het project op het platform 

succesvol wordt afgesloten. 

 4. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten verstrekken ESMA 

voorafgaand aan de vergunningverlening 

een beschrijving van het beleid ten 

aanzien van belangen dat zij voornemens 

zijn te toe te passen, en verzoeken om 

goedkeuring hiervan. 

 5. Platforms kunnen het beleid ten 

aanzien van de afstemming van belangen 

elke drie jaar aanpassen. Wijzigingen 

moeten worden goedgekeurd door ESMA. 

 6. Platforms beschrijven hun beleid 

ten aanzien van de afstemming van 

belangen op een prominent gedeelte van 

hun website. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uitbesteding van operationele 

functies mag de kwaliteit van de interne 

controle van aanbieders van 

crowdfundingdiensten en het vermogen 

van ESMA om de nakoming door 

aanbieders van crowdfundingdiensten van 

2. Uitbesteding van operationele 

functies mag de kwaliteit van de interne 

controle van aanbieders van 

crowdfundingdiensten en het vermogen 

van de nationale bevoegde autoriteit om 

de nakoming door aanbieders van 
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alle in deze verordening vastgestelde 

verplichtingen te monitoren niet wezenlijk 

aantasten. 

crowdfundingdiensten van alle in deze 

verordening vastgestelde verplichtingen te 

monitoren niet aantasten. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uitbesteding van operationele 

functies mag de kwaliteit van de interne 

controle van aanbieders van 

crowdfundingdiensten en het vermogen 

van ESMA om de nakoming door 

aanbieders van crowdfundingdiensten van 

alle in deze verordening vastgestelde 

verplichtingen te monitoren niet wezenlijk 

aantasten. 

2. Uitbesteding van operationele 

functies mag de kwaliteit van de interne 

controle van aanbieders van 

crowdfundingdiensten en het vermogen 

van ESMA om de nakoming door 

aanbieders van crowdfundingdiensten van 

alle in deze verordening vastgestelde 

verplichtingen te monitoren niet aantasten. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten of derde aanbieders 

die namens hen handelen mogen geen 

financiële middelen van klanten aanhouden 

of betalingsdiensten aanbieden, tenzij die 

financiële middelen bestemd zijn voor het 

aanbieden van betalingsdiensten in verband 

met crowdfundingdiensten en de aanbieder 

van crowdfundingdiensten of de derde 

aanbieder die namens hem handelt een 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten of derde aanbieders 

die namens hen handelen mogen geen 

financiële middelen van klanten aanhouden 

of in bewaring nemen of betalingsdiensten 

aanbieden, tenzij die financiële middelen 

bestemd zijn voor het aanbieden van 

betalingsdiensten in verband met 

crowdfundingdiensten en de aanbieder van 

crowdfundingdiensten of de derde 
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betalingsinstelling is als gedefinieerd in 

artikel 4, lid 11, van Richtlijn (EU) 

2015/2366. 

aanbieder die namens hem handelt een 

betalingsinstelling is als gedefinieerd in 

artikel 4, lid 11, van Richtlijn (EU) 

2015/2366. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten noch zelf, noch via 

een derde betalingsdiensten of het 

aanhouden en bewaren van financiële 

middelen in verband met 

crowdfundingdiensten aanbieden, treffen 

en handhaven dergelijke aanbieders van 

crowdfundingdiensten regelingen om 

ervoor te zorgen dat projecteigenaren 

financiering van 

crowdfundingaanbiedingen of enige 

betaling alleen aanvaarden door middel van 

een betalingsinstelling als gedefinieerd in 

artikel 4, lid 11, van Richtlijn (EU) 

2015/2366. 

4. Indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten noch zelf, noch via 

een derde betalingsdiensten of het 

aanhouden en bewaren van financiële 

middelen in verband met 

crowdfundingdiensten aanbieden, treffen 

en handhaven dergelijke aanbieders van 

crowdfundingdiensten regelingen om 

ervoor te zorgen dat projecteigenaren 

financiering van 

crowdfundingaanbiedingen of enige 

betaling alleen aanvaarden door middel van 

een betalingsinstelling of een agent als 

gedefinieerd in artikel 4, lid 11, en artikel 

19, van Richtlijn (EU) 2015/2366. 

Or. fr 

Motivering 

De platforms moeten betalingsdiensten via derden kunnen aanbieden, d.w.z. in 

overeenstemming met artikel 19 van de tweede richtlijn betalingsdiensten. 

 

Amendement  240 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. 

1. Iedere rechtspersoon die 

voornemens is om aanbieder van 

crowdfundingdiensten te worden, dient 

overeenkomstig deze verordening bij de 

nationale bevoegde autoriteit van de 

lidstaat waar hij is gevestigd een aanvraag 

in voor een vergunning om 

crowdfundingdiensten aan te bieden. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. 

1. Iedere rechtspersoon die 

voornemens is om aanbieder van 

crowdfundingdiensten te worden, dient bij 

de nationale bevoegde autoriteit van de 

lidstaat waar hij is gevestigd een aanvraag 

in voor een vergunning om 

crowdfundingdiensten aan te bieden.  

Or. en 

 

Amendement  242 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij de nationale bevoegde autoriteit 

van de lidstaat waar hij is gevestigd een 
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aanvraag in voor een vergunning als 

aanbieder van crowdfundingdiensten. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. ESMA informeert 

de nationale bevoegde autoriteit wanneer 

zij een vergunningsaanvraag ontvangt. De 

nationale bevoegde autoriteit kan bij 

ESMA een nota indienen met eventuele 

bezwaren of opmerkingen met betrekking 

tot de aanvrager. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. 

1. Een rechtspersoon die voornemens 

is crowdfundingdiensten aan te bieden, 

dient bij ESMA een aanvraag in voor een 

vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten. ESMA informeert 

de nationale bevoegde autoriteit wanneer 

zij een vergunningsaanvraag ontvangt. De 

nationale bevoegde autoriteit kan bij 
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ESMA haar bezwaren kenbaar maken 

met betrekking tot de aanvrager. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter g 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) een beschrijving van de 

bedrijfscontinuïteitsregelingen van de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten; 

(g) een beschrijving van de 

bedrijfscontinuïteitsregelingen van de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten om te garanderen 

dat het beheer van de aflossingen van 

kredieten en beleggingen voor de 

beleggers wordt voortgezet in geval van 

insolvabiliteit van het platform; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter j 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) een beschrijving van de interne 

regels van de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten om te voorkomen 

dat zijn aandeelhouders die 20 % of meer 

van het aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, zijn managers of zijn werknemers 

of enige persoon die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met hen verbonden is door 

middel van een zeggenschapsband, 

crowdfundingtransacties verrichten die 

door de kandidaat-aanbieder van 

(j) een beschrijving van de interne 

regels van de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten om te voorkomen 

dat zijn aandeelhouders die 10 % of meer 

van het aandelenkapitaal of de stemrechten 

bezitten, zijn managers of zijn werknemers 

of enige persoon die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met hen verbonden is door 

middel van een zeggenschapsband, 

crowdfundingtransacties verrichten die 

door de kandidaat-aanbieder van 
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crowdfundingdiensten worden 

aangeboden; 

crowdfundingdiensten worden 

aangeboden; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter j bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (j bis) een bankafschrift dat de 

beschikbaarheid aantoont van het 

aandelenkapitaal van 60 000 EUR dat een 

voorwaarde vormt voor 

vergunningverlening, of een 

aansprakelijkheidsverzekering voor 

ditzelfde bedrag; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter m bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (m bis) een 

wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering. 

Or. fr 

Motivering 

Aangezien er geen minimumkapitaal is vereist, moet het voorstel voor wat betreft de 

werkwijze van aanbieders van crowdfundingdiensten de verplichting inhouden dat deze op elk 

ogenblik kunnen aantonen dat zij een verzekering hebben afgesloten die hen beschermt tegen 

de financiële gevolgen van een eventuele niet-nakoming van hun beroepsplichten. 
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Amendement  249 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Alle aanbieders van 

crowdfundingdiensten hebben een 

startkapitaal van 50 000 EUR. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Binnen 20 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 bedoelde aanvraag 

beoordeelt ESMA of die aanvraag volledig 

is. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt 

ESMA een termijn vast waarbinnen de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten de ontbrekende 

informatie moet verstrekken. 

4. Binnen dertig werkdagen na 

ontvangst van de in lid 1 bedoelde 

aanvraag beoordeelt de nationale bevoegde 

autoriteit of die aanvraag volledig is. 

Indien de aanvraag niet volledig is, stelt de 

nationale bevoegde autoriteit een termijn 

vast waarbinnen de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten de ontbrekende 

informatie moet verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Binnen 20 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 bedoelde aanvraag 

beoordeelt ESMA of die aanvraag volledig 

4. Binnen 20 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 bedoelde aanvraag 

beoordeelt de nationale bevoegde 
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is. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt 

ESMA een termijn vast waarbinnen de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten de ontbrekende 

informatie moet verstrekken. 

autoriteit, in nauwe samenwerking met 
ESMA, of die aanvraag volledig is. Indien 

de aanvraag niet volledig is, stelt de 

nationale bevoegde autoriteit een termijn 

vast waarbinnen de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten de ontbrekende 

informatie moet verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement  252 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Binnen 20 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 bedoelde aanvraag 

beoordeelt ESMA of die aanvraag volledig 

is. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt 

ESMA een termijn vast waarbinnen de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten de ontbrekende 

informatie moet verstrekken. 

4. Binnen 20 werkdagen na ontvangst 

van de in lid 1 bedoelde aanvraag 

beoordeelt de nationale bevoegde 

autoriteit of die aanvraag volledig is. 

Indien de aanvraag niet volledig is, stelt de 

nationale bevoegde autoriteit een termijn 

vast waarbinnen de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten de ontbrekende 

informatie moet verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien een aanvraag als bedoeld in 

lid 1 volledig is, stelt ESMA de kandidaat-

aanbieder van crowdfundingdiensten 

daarvan onmiddellijk in kennis. 

5. Indien een aanvraag als bedoeld in 

lid 1 volledig is, stelt de nationale 

bevoegde autoriteit de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten daarvan 

onmiddellijk in kennis. 
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Or. en 

 

Amendement  254 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien een aanvraag als bedoeld in 

lid 1 volledig is, stelt ESMA de kandidaat-

aanbieder van crowdfundingdiensten 

daarvan onmiddellijk in kennis. 

5. Indien een aanvraag als bedoeld in 

lid 1 volledig is, stelt de nationale 

bevoegde autoriteit de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten daarvan 

onmiddellijk in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Binnen twee maanden na ontvangst 

van een volledige aanvraag beoordeelt 

ESMA of de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten voldoet aan de 

vereisten van deze verordening en neemt 

zij een volledig gemotiveerd besluit aan tot 

verlening of weigering van een vergunning 

als aanbieder van crowdfundingdiensten. 

ESMA heeft het recht een vergunning te 

weigeren als er objectieve en aantoonbare 

redenen zijn om aan te nemen dat het 

management van de aanbieder van 

crowdfundingdiensten een bedreiging kan 

vormen voor het effectieve, gezonde en 

prudente management en de 

bedrijfscontinuïteit ervan en voor een 

adequate afweging van de belangen van 

zijn klanten en de integriteit van de markt. 

6. Binnen twee maanden na ontvangst 

van een volledige aanvraag beoordeelt de 

nationale bevoegde autoriteit, in nauwe 

samenwerking met ESMA, of de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten voldoet aan de 

vereisten van deze verordening en neemt 

zij een volledig gemotiveerd besluit aan tot 

verlening of weigering van een vergunning 

als aanbieder van crowdfundingdiensten. 

De nationale bevoegde autoriteit heeft het 

recht een vergunning te weigeren als er 

objectieve en aantoonbare redenen zijn om 

aan te nemen dat het management van de 

aanbieder van crowdfundingdiensten een 

bedreiging kan vormen voor het effectieve, 

gezonde en prudente management en de 

bedrijfscontinuïteit ervan en voor een 
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adequate afweging van de belangen van 

zijn klanten en de integriteit van de markt. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Binnen twee maanden na ontvangst 

van een volledige aanvraag beoordeelt 

ESMA of de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten voldoet aan de 

vereisten van deze verordening en neemt 

zij een volledig gemotiveerd besluit aan tot 

verlening of weigering van een vergunning 

als aanbieder van crowdfundingdiensten. 

ESMA heeft het recht een vergunning te 

weigeren als er objectieve en aantoonbare 

redenen zijn om aan te nemen dat het 

management van de aanbieder van 

crowdfundingdiensten een bedreiging kan 

vormen voor het effectieve, gezonde en 

prudente management en de 

bedrijfscontinuïteit ervan en voor een 

adequate afweging van de belangen van 

zijn klanten en de integriteit van de markt. 

6. Binnen drie maanden na ontvangst 

van een volledige aanvraag beoordeelt de 

nationale bevoegde autoriteit of de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten voldoet aan de 

vereisten van deze verordening en neemt 

zij een volledig gemotiveerd besluit aan tot 

verlening of weigering van een vergunning 

als aanbieder van crowdfundingdiensten. 

De nationale bevoegde autoriteit heeft het 

recht een vergunning te weigeren als er 

objectieve en aantoonbare redenen zijn om 

aan te nemen dat het management van de 

aanbieder van crowdfundingdiensten een 

bedreiging kan vormen voor het effectieve, 

gezonde en prudente management en de 

bedrijfscontinuïteit ervan en voor een 

adequate afweging van de belangen van 

zijn klanten en de integriteit van de markt. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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6. Binnen twee maanden na ontvangst 

van een volledige aanvraag beoordeelt 

ESMA of de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten voldoet aan de 

vereisten van deze verordening en neemt 

zij een volledig gemotiveerd besluit aan tot 

verlening of weigering van een vergunning 

als aanbieder van crowdfundingdiensten. 

ESMA heeft het recht een vergunning te 

weigeren als er objectieve en aantoonbare 

redenen zijn om aan te nemen dat het 

management van de aanbieder van 

crowdfundingdiensten een bedreiging kan 

vormen voor het effectieve, gezonde en 

prudente management en de 

bedrijfscontinuïteit ervan en voor een 

adequate afweging van de belangen van 

zijn klanten en de integriteit van de markt. 

6. Binnen twee maanden na ontvangst 

van een volledige aanvraag beoordeelt de 

nationale bevoegde autoriteit of de 

kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten voldoet aan de 

vereisten van deze verordening en neemt 

zij een volledig gemotiveerd besluit aan tot 

verlening of weigering van een vergunning 

als aanbieder van crowdfundingdiensten. 

De nationale bevoegde autoriteit heeft het 

recht een vergunning te weigeren als er 

objectieve en aantoonbare redenen zijn om 

aan te nemen dat het management van de 

aanbieder van crowdfundingdiensten een 

bedreiging kan vormen voor het effectieve, 

gezonde en prudente management en de 

bedrijfscontinuïteit ervan en voor een 

adequate afweging van de belangen van 

zijn klanten en de integriteit van de markt. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De nationale bevoegde autoriteit 

brengt ESMA op de hoogte van haar 

besluit om de vergunning toe te kennen of 

af te wijzen. ESMA kan verzoeken om een 

beoordeling van de naleving van de eisen 

voor vergunningverlening evenals de 

argumenten op basis waarvan de 

vergunningverlening wordt 

gerechtvaardigd. Indien ESMA het niet 

eens is met het besluit van de nationale 

bevoegde autoriteit, omkleedt zij haar 

besluit met redenen en licht zij elke 

betekenisvolle afwijking van dat besluit 

toe en rechtvaardigt ze deze. 

Or. en 



 

AM\1162839NL.docx 71/110 PE627.793v01-00 

 NL 

 

Amendement  259 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. ESMA stelt de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten binnen vijf 

werkdagen na het nemen van dat besluit in 

kennis van haar besluit. 

7. De nationale bevoegde autoriteit 

stelt de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten na het nemen van 

dat besluit onverwijld in kennis van haar 

besluit. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. ESMA stelt de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten binnen vijf 

werkdagen na het nemen van dat besluit in 

kennis van haar besluit. 

7. De nationale bevoegde autoriteit 

stelt de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten binnen twee 

werkdagen na het nemen van dat besluit in 

kennis van haar besluit. 

Or. en 

 

Amendement  261 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. ESMA stelt de kandidaat-aanbieder 

van crowdfundingdiensten binnen vijf 

7. De nationale bevoegde autoriteit 

stelt de kandidaat-aanbieder van 

crowdfundingdiensten binnen vijf 
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werkdagen na het nemen van dat besluit in 

kennis van haar besluit. 

werkdagen na het nemen van dat besluit in 

kennis van haar besluit. 

Or. en 

 

Amendement  262 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Vergunningverlening aan aanbieders van 

crowdfundingdiensten uit derde landen 

 1. Een in een derde land gevestigde 

aanbieder van crowdfundingdiensten kan 

crowdfundingdiensten in de Europese 

Unie aanbieden, mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

 (a) de Commissie heeft ten aanzien 

van het land van vestiging van de 

aanbieder van de crowdfundingdienst 

overeenkomstig lid 2 van dit artikel een 

uitvoeringsbesluit vastgesteld dat een 

gelijkwaardigheidsbesluit 

vertegenwoordigt; 

 (b) de aanbieder van de 

crowdfundingdienst is bevoegd om 

crowdfundingdiensten aan te bieden in en 

valt onder het toezicht van het betreffende 

derde land; 

(c) de in paragraaf 3 bedoelde 

samenwerkingsregelingen zijn vastgesteld 

en operationeel. 

 Teneinde te voldoen aan de in de eerste 

alinea genoemde voorwaarden, moet de 

aanbieder van crowdfundingdiensten bij 

ESMA laten registreren dat hij 

voornemens is om diensten binnen de 

Unie aan te bieden. 
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 2. De Commissie kan een 

uitvoeringsbesluit vaststellen dat bepaalt 

dat het rechtskader en de 

toezichtpraktijken van een derde land 

waarborgen dat: 

 (a) aanbieders van 

crowdfundingdiensten met een 

vergunning in het betreffende derde land 

voldoen aan deze verordening of aan de 

wettelijk bindende eisen van de nationale 

wetgeving van dat derde land die 

gelijkwaardig zijn aan de toepasselijke 

wetgeving van de Unie; 

 (b) de bindende vereisten voortdurend 

onderworpen zijn aan effectief toezicht en 

effectieve handhaving in dat derde land. 

 Een dergelijke uitvoeringshandeling 

wordt vastgesteld volgens de in artikel 

37 bis, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 3. ESMA sluit 

samenwerkingsregelingen met de 

bevoegde autoriteiten van derde landen 

waarvan het rechtskader en de 

toezichtpraktijken in overeenstemming 

met lid 2 als gelijkwaardig zijn erkend. 

 In die regeling wordt minstens het 

volgende gespecificeerd: 

(a) het mechanisme voor de 

uitwisseling van informatie tussen ESMA 

en de bevoegde autoriteiten van de 

betrokken derde landen, inclusief toegang 

tot alle door ESMA gevraagde relevante 

informatie met betrekking tot de 

aanbieders van crowdfundingdiensten 

waaraan in dat derde land een 

vergunning is verleend; 

 (b) het mechanisme voor directe 

kennisgeving aan ESMA wanneer een 

bevoegde autoriteit van een derde land 

van mening is dat de aanbieder van 

crowdfundingdiensten waaraan in dat 

derde land een vergunning is verleend en 

die onder haar toezicht valt, de 

voorwaarden schendt van zijn vergunning 



 

PE627.793v01-00 74/110 AM\1162839NL.docx 

NL 

of andere nationale wetgeving in dat 

derde land; 

 (c) de procedures in verband met de 

coördinatie van toezichtactiviteiten. 

 4. ESMA stelt een ontwerp van 

regelgevende technische normen op om de 

minimale inhoud te bepalen van de in 

lid 3 bedoelde samenwerkingsregelingen 

om ervoor te zorgen dat de bevoegde 

autoriteiten en ESMA in staat zijn om al 

hun toezichthoudende bevoegdheden 

overeenkomstig deze verordening uit te 

oefenen. 

 ESMA legt die ontwerpen van technische 

normen uiterlijk op [XX maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

voor aan de Commissie. 

 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

gedelegeerd om deze verordening aan te 

vullen door de in de eerste alinea van dit 

lid bedoelde technische 

reguleringsnormen overeenkomstig de in 

de artikelen 10 tot en met 14 van 

Verordening (EU) nr. 1095/2010 bedoelde 

procedure vast te stellen. 

Or. en 

 

Amendement  263 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Verzekering 

 1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten moeten op elk 

ogenblik kunnen aantonen dat zij een 

verzekering hebben afgesloten die hen 

beschermt tegen de financiële gevolgen 
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van hun beroepsaansprakelijkheid in 

geval van niet-nakoming van hun 

beroepsplichten zoals omschreven in deze 

verordening. 

 2. Uiterlijk op [Publications Office: 

please insert date 6 months prior to the 

entry into force of this Regulation] moet 

de Commissie in overeenstemming met 

artikel 37 een gedelegeerde handeling 

vaststellen waarin zij de nodige 

bepalingen voor de in lid 1 genoemde 

verzekering vastlegt. 

Or. fr 

Motivering 

Aangezien er geen minimumkapitaal is vereist, moet het voorstel voor wat betreft de 

werkwijze van aanbieders van crowdfundingdiensten de verplichting inhouden dat deze op elk 

ogenblik kunnen aantonen dat zij een verzekering hebben afgesloten die hen beschermt tegen 

de financiële gevolgen van een eventuele niet-nakoming van hun beroepsplichten. 

 

Amendement  264 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Register van aanbieders van 

crowdfundingdiensten 

Gecentraliseerd register van aanbieders 

van crowdfundingdiensten en 

crowdfundingaanbiedingen 

Or. en 

 

Amendement  265 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1. ESMA stelt een register van alle 

aanbieders van crowdfundingdiensten 

samen. Dat register wordt op haar website 

voor het publiek beschikbaar gesteld en 

wordt regelmatig bijgewerkt. 

1. ESMA stelt een register samen van 

alle aanbieders van crowdfundingdiensten 

waaraan door nationale bevoegde 

autoriteiten overeenkomstig artikel 10 een 

vergunning is verleend en een 

afzonderlijke lijst van alle aanbieders van 

crowdfundingdiensten uit derde landen 

die overeenkomstig artikel 10 bis bij 

ESMA zijn geregistreerd. Dat register 

wordt op haar website voor het publiek 

beschikbaar gesteld en wordt regelmatig 

bijgewerkt. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. ESMA stelt een register van alle 

aanbieders van crowdfundingdiensten 

samen. Dat register wordt op haar website 

voor het publiek beschikbaar gesteld en 

wordt regelmatig bijgewerkt. 

1. ESMA stelt een gecentraliseerd 

register samen van alle aanbieders van 

crowdfundingdiensten die een vergunning 

hebben gekregen op grond van artikel 10 

en dit register biedt toegang tot de 

individuele projecten of aanbiedingen van 

alle crowdfundingplatforms. Dat register 

wordt op haar website voor het publiek 

beschikbaar gesteld en wordt regelmatig 

bijgewerkt. 

Or. en 

 

Amendement  267 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (c bis) geactualiseerde informatie over de 

individuele crowdfundingprojecten of -

aanbiedingen van elk 

crowdfundingplatform; 

Or. en 

 

Amendement  268 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten bieden hun diensten 

aan onder toezicht van ESMA. 

1. Een aanbieder van 

crowdfundingdiensten biedt zijn diensten 

aan onder toezicht van de nationale 

bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 

hij zijn vergunning heeft gekregen. 

Or. en 

 

Amendement  269 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten bieden hun diensten 

aan onder toezicht van ESMA. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten bieden hun diensten 

aan onder toezicht van de nationale 

bevoegde autoriteiten. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Elke lidstaat wijst één of meer 

nationale bevoegde autoriteiten aan die 

verantwoordelijk zijn voor de 

vergunningverlening en bevoegd zijn om 

toezicht te houden op aanbieders van 

crowdfundingdiensten. 

Or. en 

 

Amendement  271 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. ESMA beoordeelt of de aanbieders 

van crowdfundingdiensten voldoen aan de 

verplichtingen waarin deze verordening 

voorziet. 

3. De nationale bevoegde autoriteiten 

beoordelen of de aanbieders van 

crowdfundingdiensten voldoen aan de 

verplichtingen waarin deze verordening 

voorziet. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. ESMA beoordeelt of de aanbieders 

van crowdfundingdiensten voldoen aan de 

verplichtingen waarin deze verordening 

voorziet. 

3. ESMA beoordeelt, in nauwe 

samenwerking met de nationale bevoegde 

autoriteiten, of de aanbieders van 

crowdfundingdiensten voldoen aan de 

verplichtingen waarin deze verordening 

voorziet. 
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Or. en 

 

Amendement  273 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten stellen ESMA 

onverwijld in kennis van elke materiële 

wijziging van de vergunningsvoorwaarden 

en verstrekken op verzoek de informatie 

die nodig is om te beoordelen of zij aan 

deze verordening voldoen. 

4. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten stellen de nationale 

bevoegde autoriteit onverwijld in kennis 

van elke materiële wijziging van de 

vergunningsvoorwaarden en verstrekken 

op verzoek de informatie die nodig is om te 

beoordelen of zij aan deze verordening 

voldoen. 

Or. en 

 

Amendement  274 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. ESMA heeft de bevoegdheid om de 

vergunning van een aanbieder van 

crowdfundingdiensten in te trekken in elk 

van de volgende situaties waarin de 

aanbieder van crowdfundingdiensten: 

1. De nationale bevoegde autoriteiten 

hebben de bevoegdheid om de vergunning 

van een aanbieder van 

crowdfundingdiensten in te trekken in elk 

van de volgende situaties waarin de 

aanbieder van crowdfundingdiensten: 

Or. en 

 

Amendement  275 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. ESMA trekt de vergunning als 

aanbieder van crowdfundingdiensten in 

indien ESMA van oordeel is dat de in lid 

2, onder a) en b), bedoelde feiten van 

invloed zijn op de goede naam van het 

management van de aanbieder van 

crowdfundingdiensten, of aangeven dat de 

governanceregelingen, 

internecontrolemechanismen of procedures 

als bedoeld in artikel 5 hebben gefaald. 

3. De nationale bevoegde autoriteit 

trekt de vergunning als aanbieder van 

crowdfundingdiensten in indien zij, in 

overleg met ESMA, concludeert dat de in 

lid 2, onder a) en b), bedoelde feiten van 

invloed zijn op de goede naam van het 

management van de aanbieder van 

crowdfundingdiensten, of aangeven dat de 

governanceregelingen, 

internecontrolemechanismen of procedures 

als bedoeld in artikel 5 hebben gefaald. 

Or. en 

 

Amendement  276 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. ESMA stelt de nationale bevoegde 

autoriteit van de lidstaat waar de 

aanbieder van crowdfundingdiensten 

gevestigd is onverwijld in kennis van haar 

besluit om de vergunning van een 

aanbieder van crowdfundingdiensten in te 

trekken. 

4. De nationale bevoegde autoriteit 

stelt ESMA onverwijld in kennis van haar 

besluit om de vergunning van een 

aanbieder van crowdfundingdiensten in te 

trekken. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alle informatie, inclusief 

publicitaire mededelingen als bedoeld in 

1. Alle informatie, inclusief 

publicitaire mededelingen als bedoeld in 
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artikel 19, die door aanbieders van 

crowdfundingdiensten aan klanten of 

potentiële klanten wordt verstrekt over 

henzelf, over de kosten en lasten in 

verband met crowdfundingdiensten of 

beleggingen, over de voorwaarden voor 

crowdfunding inclusief criteria voor de 

selectie van crowdfundingprojecten, of 

over de aard van en de risico's verbonden 

aan hun crowdfundingdiensten, moet 

duidelijk, begrijpelijk, volledig en correct 

zijn. 

artikel 19, die door aanbieders van 

crowdfundingdiensten aan klanten of 

potentiële klanten wordt verstrekt over 

henzelf, over de kosten en lasten in 

verband met crowdfundingdiensten of 

beleggingen, over de voorwaarden voor 

crowdfunding inclusief criteria voor de 

selectie van crowdfundingprojecten, of 

over de aard van en de risico's verbonden 

aan hun crowdfundingdiensten, moet 

eerlijk, duidelijk, correct en niet 

misleidend zijn. 

Or. en 

 

Amendement  278 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alle informatie, inclusief 

publicitaire mededelingen als bedoeld in 

artikel 19, die door aanbieders van 

crowdfundingdiensten aan klanten of 

potentiële klanten wordt verstrekt over 

henzelf, over de kosten en lasten in 

verband met crowdfundingdiensten of 

beleggingen, over de voorwaarden voor 

crowdfunding inclusief criteria voor de 

selectie van crowdfundingprojecten, of 

over de aard van en de risico's verbonden 

aan hun crowdfundingdiensten, moet 

duidelijk, begrijpelijk, volledig en correct 

zijn. 

1. Alle informatie, inclusief 

publicitaire mededelingen als bedoeld in 

artikel 19, die door aanbieders van 

crowdfundingdiensten aan klanten of 

potentiële klanten wordt verstrekt over 

henzelf, over de kosten, financiële risico's 

en lasten in verband met 

crowdfundingdiensten of beleggingen, over 

de voorwaarden voor crowdfunding 

inclusief criteria voor de selectie van 

crowdfundingprojecten, of over de aard 

van en de risico's verbonden aan hun 

crowdfundingdiensten, moet duidelijk, 

begrijpelijk, volledig en correct zijn. 

Or. en 

 

Amendement  279 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten maken elk half 

jaar de wanbetalingsgraad van de 

crowdfundingprojecten op hun 

crowdfundingplatform bekend, berekend 

over de 48 daaraan voorafgaande 

maanden of, indien het platform minder 

dan vier jaar oud is, sinds de start ervan. 

De wanbetalingsgraad wordt online 

gepubliceerd op een prominente plek op 

de website van het platform. Elk half jaar 

wordt er een nota met de 

wanbetalingsgraad naar ESMA 

verzonden. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De Europese Commissie stelt 

gedelegeerde handelingen vast in 

overeenstemming met artikel 37 om de 

methode voor de berekening van de 

wanbetalingsgraad van de op het 

crowdfundingplatform aangeboden 

projecten te specificeren. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt aan potentiële klanten verstrekt 

voordat zij een crowdfundingtransactie 

aangaan. 

2. De in lid 1 bedoelde informatie is 

op gepaste momenten beschikbaar voor 
potentiële klanten. 

Or. en 

 

Amendement  282 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Zorgvuldigheidsvereisten 

 1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten passen minimale 

zorgvuldigheidstoetsingen toe op de 

projecteigenaren die financiering voor 

hun crowdfundingprojecten zoeken via 

het crowdfundingplatform van deze 

aanbieders. 

 2. Het in lid 1 bedoelde minimale 

niveau van zorgvuldigheid behelst al de 

volgende elementen: 

 (a) bewijs dat de projecteigenaar een 

persoon met een goede reputatie is die 

over voldoende kennis en ervaring 

beschikt om beleggers te benaderen via 

een crowdfundingplatform; 

 (b) bewijs dat de projecteigenaar geen 

strafblad heeft met betrekking tot 

veroordelingen of straffen op grond van 

de geldende nationale regels op het gebied 

van handelsrecht, insolventierecht, 

wetgeving inzake financiële diensten, 

wetgeving ter bestrijding van het 

witwassen van geld, fraude of 

beroepsaansprakelijkheid. 
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 3. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten maken de 

zorgvuldigheidstoetsingen die op een 

bepaald crowdfundingproject zijn 

toegepast openbaar. 

Or. en 

 

Amendement  283 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Openbaarmaking van de 

wanbetalingsgraad 

 1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten publiceren elke 6 

maanden de wanbetalingsgraad van de 

crowdfundingprojecten die de 12 

maanden daarvoor op hun platform zijn 

aangeboden. De wanbetalingsgraad wordt 

op duidelijke wijze gepubliceerd op de 

website van het platform. 

 2. De Commissie stelt gedelegeerde 

handelingen vast in overeenstemming met 

artikel 37 om de methode voor de 

berekening van de wanbetalingsgraad van 

de projecten te specificeren. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 Artikel 14 ter 

 Openbaarmaking van de 

wanbetalingsgraad 

 1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten maken elk 

kwartaal de wanbetalingsgraad openbaar 

van de crowdfundingprojecten die de 36 

maanden daarvoor of sinds de start van 

het platform, indien deze minder dan drie 

jaar oud is, op hun crowdfundingplatform 

zijn geregistreerd. 

 2. De wanbetalingsgraad van de 

crowdfundingprojecten die op het 

crowdfundingplatform zijn geregistreerd, 

wordt op een prominente plek op de 

website van het crowdfundingplatform 

gepubliceerd. 

 3. De Europese Commissie stelt 

gedelegeerde handelingen vast in 

overeenstemming met artikel 37 om de 

methode voor de berekening van de 

wanbetalingsgraad van de op het 

crowdfundingplatform aangeboden 

projecten te specificeren. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alvorens kandidaat-beleggers 

volledige toegang te verlenen tot hun 

crowdfundingaanbiedingen, beoordelen 
de aanbieders van crowdfundingdiensten of 

en welke crowdfundingdiensten geschikt 

zijn voor kandidaat-beleggers. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten beoordelen of en 

welke crowdfundingdiensten geschikt zijn 

voor kandidaat-beleggers. 

Or. en 



 

PE627.793v01-00 86/110 AM\1162839NL.docx 

NL 

 

Amendement  286 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alvorens kandidaat-beleggers 

volledige toegang te verlenen tot hun 

crowdfundingaanbiedingen, beoordelen de 

aanbieders van crowdfundingdiensten of en 

welke crowdfundingdiensten geschikt zijn 

voor kandidaat-beleggers. 

1. Alvorens kandidaat-beleggers 

volledige toegang te verlenen tot hun 

crowdfundingaanbiedingen en hen daarin 

te laten beleggen, beoordelen de 

aanbieders van crowdfundingdiensten of en 

welke crowdfundingdiensten geschikt zijn 

voor kandidaat-beleggers. 

Or. fr 

Motivering 

Als een kandidaat-belegger onvoldoende informatie verstrekt om de transparantie- en 

kennistest te kunnen voltooien, mag het hem niet worden toegestaan in een 

crowdfundingaanbod te beleggen. 

 

Amendement  287 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Alleen kandidaat-beleggers die 

hun persoonlijke informatie hebben 

verstrekt, de aan crowdfunding verbonden 

risico's hebben gelezen en deze 

uitdrukkelijk hebben aanvaard, krijgen 

toegang tot nadere gegevens over 

crowdfundingaanbiedingen. 

Or. fr 
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Motivering 

Voordat een kandidaat-belegger toegang krijgt tot de aanbiedingen van het 

crowdfundingplatform, moet hij de aan crowdfunding verbonden risico's, zoals verlies van het 

belegde geld of illiquiditeit van de ontvangen effecten, aanvaarden. 

 

Amendement  288 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van de 

beoordeling ingevolge het eerste lid 

verzoeken aanbieders van 

crowdfundingdiensten om informatie over 

de basiskennis over en het inzicht van de 

kandidaat-belegger in de risico's van 

beleggen in het algemeen en in de soorten 

beleggingen die op het 

crowdfundingplatform worden 

aangeboden, inclusief informatie over: 

2. Voor de toepassing van de 

beoordeling ingevolge lid 1 bis verzoeken 

aanbieders van crowdfundingdiensten om 

informatie over de kennis, ervaring, 

beleggingsdoelstellingen en financiële 

situatie van de kandidaat-belegger en zijn 

inzicht in de risico's van beleggen in het 

algemeen en in de soorten beleggingen die 

op het crowdfundingplatform worden 

aangeboden, inclusief informatie over: 

Or. fr 

Motivering 

De toegangstransparantie- en -kennistest voor kandidaat-beleggers moet worden uitgebreid 

om betere garantie te bieden dat de belegger met kennis van zaken betreffende de mogelijke 

risico's zijn toestemming verleent. De test mag zich niet beperken tot de kennis en ervaring 

van de kandidaat-belegger, maar moet ook peilen naar zijn financiële situatie en zijn 

beleggingsdoelstellingen. 

 

Amendement  289 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(b) alle relevante kennis of 

beroepservaring in verband met 

crowdfundingbeleggingen. 

(b) alle relevante kennis en 

beroepservaring in verband met 

crowdfundingbeleggingen. 

Or. fr 

 

Amendement  290 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien kandidaat-beleggers de 

krachtens lid 1 vereiste informatie niet 

verstrekken of indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben, stellen zij die 

kandidaat-beleggers ervan in kennis dat de 

op hun platforms aangeboden diensten 

voor hen ongeschikt kunnen zijn en geven 

zij hen een risicowaarschuwing. Die 

informatie of risicowaarschuwing betekent 

niet dat kandidaat-beleggers niet in 

crowdfundingprojecten mogen beleggen. 

4. Indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben of dat de 

diensten voor hen ongeschikt zijn, stellen 

zij die kandidaat-beleggers ervan in kennis 

dat de op hun platforms aangeboden 

diensten voor hen ongeschikt kunnen zijn 

en geven zij hen een risicowaarschuwing. 

Die informatie of risicowaarschuwing 

betekent niet dat kandidaat-beleggers niet 

in crowdfundingprojecten mogen beleggen. 

In deze waarschuwing wordt het risico 

van een geheel of gedeeltelijk verlies van 

het belegde geld duidelijk vermeld. 

Or. en 

 

Amendement  291 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien kandidaat-beleggers de 

krachtens lid 1 vereiste informatie niet 

verstrekken of indien aanbieders van 

4. Indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 
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crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben, stellen zij die 

kandidaat-beleggers ervan in kennis dat de 

op hun platforms aangeboden diensten 

voor hen ongeschikt kunnen zijn en geven 

zij hen een risicowaarschuwing. Die 

informatie of risicowaarschuwing betekent 

niet dat kandidaat-beleggers niet in 

crowdfundingprojecten mogen beleggen. 

mening zijn dat het crowdfundingaanbod 

niet geschikt is voor een kandidaat-

belegger, stellen zij die kandidaat-

beleggers ervan in kennis dat de op hun 

platforms aangeboden diensten voor hen 

ongeschikt kunnen zijn en geven zij hen 

een risicowaarschuwing. Die informatie of 

risicowaarschuwing betekent niet dat 

kandidaat-beleggers niet in 

crowdfundingprojecten mogen beleggen. 

Or. fr 

Motivering 

Kandidaat-beleggers moeten worden verplicht een kennistest af te leggen voordat zij in 

crowdfundingaanbiedingen mogen beleggen. Ongeacht of de test een positieve of negatieve 

resultaat oplevert, mag de belegger altijd, na door het platform te zijn ingelicht over de 

uitkomst van de test, in het project beleggen. Het lijkt in elk geval absoluut noodzakelijk dat 

de belegger de volledige kennistekst doorneemt. 

 

Amendement  292 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien kandidaat-beleggers de 

krachtens lid 1 vereiste informatie niet 

verstrekken of indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben, stellen zij die 

kandidaat-beleggers ervan in kennis dat de 

op hun platforms aangeboden diensten 

voor hen ongeschikt kunnen zijn en geven 

zij hen een risicowaarschuwing. Die 

informatie of risicowaarschuwing 

betekent niet dat kandidaat-beleggers niet 

in crowdfundingprojecten mogen 

beleggen. 

4. Indien kandidaat-beleggers de 

krachtens lid 1 vereiste informatie niet 

verstrekken of indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben, stellen zij die 

kandidaat-beleggers ervan in kennis dat de 

op hun platforms aangeboden diensten 

voor hen ongeschikt zijn en zorgen ze er 

uitdrukkelijk voor dat zij niet in 

crowdfundingprojecten beleggen. 
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Or. en 

 

Amendement  293 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien kandidaat-beleggers de 

krachtens lid 1 vereiste informatie niet 

verstrekken of indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben, stellen zij die 

kandidaat-beleggers ervan in kennis dat de 

op hun platforms aangeboden diensten 

voor hen ongeschikt kunnen zijn en geven 

zij hen een risicowaarschuwing. Die 

informatie of risicowaarschuwing 

betekent niet dat kandidaat-beleggers niet 

in crowdfundingprojecten mogen 

beleggen. 

4. Indien kandidaat-beleggers de 

krachtens lid 1 vereiste informatie niet 

verstrekken of indien aanbieders van 

crowdfundingdiensten op basis van de 

krachtens lid 1 ontvangen informatie van 

mening zijn dat de kandidaat-beleggers 

onvoldoende kennis hebben, stellen zij die 

kandidaat-beleggers ervan in kennis dat de 

op hun platforms aangeboden diensten 

voor hen ongeschikt zijn en zorgen ze 

ervoor dat zij niet in 

crowdfundingprojecten beleggen. 

Or. en 

 

Amendement  294 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aanbieders van crowdfundingdiensten 

bieden kandidaat-beleggers te allen tijde de 

mogelijkheid tot simulatie of zij 

vermogensverlies kunnen dragen, berekend 

als 10 % van hun vermogen, op basis van 

de volgende informatie: 

Aanbieders van crowdfundingdiensten 

bieden kandidaat-beleggers te allen tijde de 

mogelijkheid tot simulatie of zij 

vermogensverlies kunnen dragen, berekend 

als 3 % van hun vermogen, op basis van de 

volgende informatie: 

Or. en 
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Amendement  295 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ongeacht de resultaten van de simulatie 

wordt kandidaat-beleggers en beleggers 

niet belet te beleggen in 

crowdfundingprojecten. 

Het wordt beleggers en kandidaat-

beleggers belet te beleggen in 

crowdfundingprojecten als de resultaten 

van de simulatie aantonen dat de 

potentiële belegger niet over voldoende 

financiële middelen beschikt om verliezen 

op te vangen. 

Or. en 

 

Amendement  296 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ongeacht de resultaten van de simulatie 

wordt kandidaat-beleggers en beleggers 

niet belet te beleggen in 

crowdfundingprojecten. 

Het wordt kandidaat-beleggers en 

beleggers belet te beleggen in 

crowdfundingprojecten als de resultaten 

van de simulatie aantonen dat de 

potentiële belegger niet over voldoende 

financiële middelen beschikt om verliezen 

op te vangen. In elk geval wordt 

voorkomen dat beleggers meer dan 

3 000 EUR per crowdfundingaanbieding 

beleggen. 

Or. en 

 

Amendement  297 

Caroline Nagtegaal 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ongeacht de resultaten van de simulatie 

wordt kandidaat-beleggers en beleggers 

niet belet te beleggen in 

crowdfundingprojecten. 

Afhankelijk van de resultaten van de 

simulatie kunnen aanbieders van 

crowdfundingdiensten het kandidaat-

beleggers en beleggers beletten te beleggen 

in crowdfundingprojecten. Beleggers 

blijven echter volledig zelf 

verantwoordelijk voor alle risico's die met 

een investering zijn gemoeid. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Beleggers mogen niet meer dan 

4 000 EUR per crowdfundingproject en 

12 000 EUR per jaar per 

crowdfundingplatform beleggen. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie kan overeenkomstig 

artikel 37 gedelegeerde handelingen 

vaststellen tot specificatie van de 

regelingen nodig voor: 

6. De Commissie moet binnen een 

termijn van zes maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig artikel 37 gedelegeerde 
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handelingen vaststellen tot specificatie van 

de regelingen nodig voor: 

Or. fr 

 

Amendement  300 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten verstrekken 

kandidaat-beleggers een door de 

projecteigenaar voor elk 

crowdfundingaanbod opgesteld blad met 

essentiële beleggingsinformatie. Het blad 

met essentiële beleggingsinformatie wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 

talen van de betrokken lidstaat of in een 

taal die in internationale financiële 

kringen gangbaar is. 

1. De projecteigenaar stelt voor elk 

crowdfundingaanbod een blad met 

essentiële beleggingsinformatie op. Het 

blad met essentiële beleggingsinformatie 

wordt opgesteld in ten minste één van de 

officiële talen van de betrokken lidstaat of 

in het Engels. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten verstrekken 

kandidaat-beleggers een door de 

projecteigenaar voor elk 

crowdfundingaanbod opgesteld blad met 

essentiële beleggingsinformatie. Het blad 

met essentiële beleggingsinformatie wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 

talen van de betrokken lidstaat of in een 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten verstrekken 

kandidaat-beleggers een door de 

projecteigenaar voor elk 

crowdfundingaanbod opgesteld blad met 

essentiële beleggingsinformatie. Het blad 

met essentiële beleggingsinformatie wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 
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taal die in internationale financiële 

kringen gangbaar is. 

talen van de betrokken lidstaat en in het 

Engels. 

Or. en 

 

Amendement  302 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten verstrekken 

kandidaat-beleggers een door de 

projecteigenaar voor elk 

crowdfundingaanbod opgesteld blad met 

essentiële beleggingsinformatie. Het blad 

met essentiële beleggingsinformatie wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 

talen van de betrokken lidstaat of in een 

taal die in internationale financiële kringen 

gangbaar is. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten verstrekken 

kandidaat-beleggers een door de 

projecteigenaar voor elk 

crowdfundingaanbod opgesteld blad met 

essentiële beleggingsinformatie. Het blad 

met essentiële beleggingsinformatie wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 

talen van de betrokken lidstaat of in een 

gemeenschappelijke taal die in 

internationale financiële kringen wordt 

gebruikt. 

Or. fr 

 

Amendement  303 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Aanbieders van crowdfundingdiensten als 

bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), 

punt i), van deze verordening, verschaffen 

potentiële beleggers het volgende: 

Or. en 
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Amendement  304 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dit is geen spaarproduct en u mag niet 

meer dan 10 % van uw vermogen in 

crowdfundingprojecten beleggen. 

Dit is geen spaarproduct en we raden u 

aan niet meer dan 10 % van uw vermogen 

in crowdfundingprojecten te beleggen. 

Or. en 

 

Amendement  305 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dit is geen spaarproduct en u mag niet 

meer dan 10 % van uw vermogen in 

crowdfundingprojecten beleggen. 

Dit is geen spaarproduct en u mag niet 

meer dan 3 % van uw vermogen in 

crowdfundingprojecten beleggen. 

Or. en 

 

Amendement  306 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

U kunt de beleggingsinstrumenten 

mogelijk niet verkopen wanneer u dat 

wenst. 

U kunt de beleggingsinstrumenten 

mogelijk niet verkopen wanneer u dat 

wenst. Als u het wel kunt verkopen, zal u 

daarbij mogelijk verlies lijden. 

Or. en 
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Amendement  307 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De in lid 2, onder a), vastgestelde 

eis geldt niet voor aanbieders van 

crowdfundingdiensten als bedoeld in 

artikel 3, lid 1, onder a), punt ii), van deze 

verordening. Dergelijke aanbieders stellen 

in plaats daarvan een blad met essentiële 

beleggingsinformatie op met 

gedetailleerde informatie over het 

platform, de systemen en controles voor 

het beheersen van risico, de financiële 

modellering van het crowdfundingaanbod 

en de in het verleden behaalde resultaten. 

Or. en 

 

Amendement  308 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Indien bedrijven financiële 

overzichten hebben, zijn zij verplicht 

financiële ratio's te verschaffen over 

winstgevendheid, efficiëntie en liquiditeit, 

berekend aan de hand van methoden die 

op de markt worden erkend, dit om ervoor 

te zorgen dat deze informatie eenvoudig is 

en goed kan worden vergeleken. Het 

platform informeert beleggers en 

potentiële beleggers over deze ratio's in 

een formaat dat een eenvoudige 

vergelijking tussen bedrijven mogelijk 

maakt. Platforms geven online middels 

een notitie aan dat zij de berekening van 

de ratio's hebben geverifieerd. De ratio's 
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worden elk half jaar aangepast en 

platforms verzekeren dat zij 

vereenvoudigde grafieken met tijdreeksen 

verstrekken die de financiële dynamiek 

van het bedrijf weerspiegelen. Het 

platform kan een indicatieve, voor de 

markt niet bindende raming verschaffen 

van de waardering van het bedrijf dat om 

financiering vraagt of financiering heeft 

ontvangen. 

Or. en 

 

Amendement  309 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten belasten zich met de 

invoering en toepassing van adequate 

procedures om de volledigheid en 

duidelijkheid van de informatie in het blad 

met essentiële beleggingsinformatie te 

controleren. 

5. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten belasten zich met de 

invoering en toepassing van adequate 

procedures om de volledigheid, de 

juistheid en duidelijkheid van de 

informatie in het blad met essentiële 

beleggingsinformatie te controleren. 

Or. en 

 

Amendement  310 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten belasten zich met de 

invoering en toepassing van adequate 

procedures om de volledigheid en 

duidelijkheid van de informatie in het blad 

5. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten belasten zich met de 

invoering en toepassing van adequate 

procedures om de juistheid, volledigheid 

en duidelijkheid van de informatie in het 
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met essentiële beleggingsinformatie te 

controleren. 

blad met essentiële beleggingsinformatie te 

controleren. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Wanneer een aanbieder van 

crowdfundingdiensten een materiële 

omissie, een materiële fout of een materiële 

onjuistheid in het blad met essentiële 

beleggingsinformatie vaststelt, vult de 

projecteigenaar deze informatie aan of 

wijzigt hij deze. Indien een dergelijke 

aanvulling of wijziging niet mogelijk is, 

doet de aanbieder van 

crowdfundingdiensten geen 

crowdfundingaanbod of annuleert hij het 

bestaande aanbod totdat het blad met 

essentiële beleggingsinformatie aan de 

vereisten van dit artikel voldoet. 

6. Wanneer een aanbieder van 

crowdfundingdiensten een materiële 

omissie, een materiële fout of een materiële 

onjuistheid in het blad met essentiële 

beleggingsinformatie vaststelt, vult de 

projecteigenaar deze informatie aan of 

wijzigt hij deze. Indien een dergelijke 

aanvulling of wijziging niet wordt 

gemaakt, doet de aanbieder van 

crowdfundingdiensten geen 

crowdfundingaanbod of annuleert hij het 

bestaande aanbod totdat het blad met 

essentiële beleggingsinformatie aan de 

vereisten van dit artikel voldoet. 

Or. en 

 

Amendement  312 

Ashley Fox 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij het opstellen van de normen kan 

ESMA onderscheid maken tussen de 

diensten die worden bedoeld in artikel 3, 

lid 1, onder a), punt i) en in artikel 3, 

lid 1, onder a), punt ii). 
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 ESMA legt die ontwerpen van technische 

reguleringsnormen uiterlijk op [XX] voor 

aan de Commissie. 

 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

gedelegeerd de in de eerste alinea 

bedoelde technische reguleringsnormen 

overeenkomstig de in de artikelen 10 tot 

en met 14 van Verordening (EU) 

nr. 1095/2010 bedoelde procedure vast te 

stellen. 

Or. en 

 

Amendement  313 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten die hun beleggers in 

staat stellen rechtstreeks met elkaar te 

interageren om leningovereenkomsten of 

effecten te kopen en te verkopen die 

oorspronkelijk op hun platformen werden 

gecrowfund, stellen hun klanten ervan in 

kennis dat zij geen handelssysteem 

exploiteren en dat dergelijke aan- en 

verkoopactiviteiten op hun platformen naar 

eigen goeddunken en verantwoordelijkheid 

van de klant zijn. 

1. Aanbieders van op beleggingen 

gebaseerde crowdfundingdiensten die hun 

beleggers in staat stellen rechtstreeks met 

elkaar te interageren om effecten of tokens 

te kopen en te verkopen die oorspronkelijk 

op hun platformen werden gecrowdfund, 

stellen hun klanten ervan in kennis dat zij 

geen handelssysteem exploiteren en dat 

dergelijke aan- en verkoopactiviteiten op 

hun platformen naar eigen goeddunken en 

verantwoordelijkheid van de klant zijn. 

Or. en 

 

Amendement  314 

Eva Kaili 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 1 bis. Aanbieders van op 

kredietverlening gebaseerde 

crowdfundingdiensten kunnen het voor 

hun beleggers gemakkelijker maken om 

kredietovereenkomsten te verkopen en 

kopen op grond van bindende en niet-

discretionaire regels, mits deze op niet-

discriminerende en transparante wijze 

worden gecommuniceerd. De Commissie 

kan overeenkomstig artikel 37 van deze 

verordening gedelegeerde handelingen 

vaststellen om de voorschriften te 

specificeren. 

Or. en 

 

Amendement  315 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten die een 

referentieprijs voor de in lid 1 bedoelde 

aan- en verkoop voorstellen, delen hun 

klanten mee dat de voorgestelde 

referentieprijs niet-bindend is en 

onderbouwen de voorgestelde 

referentieprijs. 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten die een 

referentieprijs voor de in lid 1 bedoelde 

aan- en verkoop verstrekken, delen hun 

klanten mee of de referentieprijs al dan 

niet bindend is en onderbouwen de basis 

waarop de referentieprijs is berekend. 

Or. fr 

Motivering 

Het is belangrijk dat een aanbieder van crowdfundingdiensten de prijzen kan consolideren 

(m.a.w. dat de effecten of leningen uitsluitend tegen de referentieprijs kunnen worden 

verhandeld). 

 

Amendement  316 

Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 17 bis 

 Publiek register van projecteigenaren 

 Aanbieders van crowdfundingdiensten 

zetten een register op met de 

projecteigenaren die zich op hun platform 

hebben geregistreerd. Dat register wordt 

op hun website voor het publiek 

beschikbaar gesteld en constant 

bijgewerkt. Het register bevat, met 

inachtneming van de regels inzake 

gegevensbescherming, informatie over de 

naam, de geboortemaand, het 

geboortejaar en de nationaliteit van de 

projecteigenaar en het uiteindelijke 

bedrag aan financiering dat per project is 

ingezameld. 

Or. en 

 

Amendement  317 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten zorgen ervoor dat 

alle publicitaire mededelingen aan 

beleggers duidelijk als zodanig herkenbaar 

zijn. 

1. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten zorgen ervoor dat al 

hun publicitaire mededelingen aan 

beleggers duidelijk als zodanig herkenbaar 

zijn. 

Or. en 

 

Amendement  318 

Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Geen enkele publicitaire 

mededeling omvat reclame voor 

individuele geplande of lopende 

crowdfundingprojecten of aanbiedingen. 

In publicitaire mededelingen mag alleen 

worden vermeld waar en in welke taal 

klanten informatie kunnen verkrijgen 

over individuele projecten of 

aanbiedingen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Zolang publicitaire mededelingen transparant en niet misleidend zijn, is dit een onnodige 

beperking van de mogelijkheid om marketingstrategieën te ontwikkelen en beleggers aan te 

trekken. 

 

Amendement  319 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Geen enkele publicitaire 

mededeling omvat reclame voor 

individuele geplande of lopende 

crowdfundingprojecten of aanbiedingen. In 

publicitaire mededelingen mag alleen 

worden vermeld waar en in welke taal 

klanten informatie kunnen verkrijgen 

over individuele projecten of 

aanbiedingen. 

2. Aanbieders van 

crowdfundingdiensten mogen publicitaire 

mededelingen sturen naar beleggers die 

op het crowdfundingplatform zijn 

ingeschreven. Die publicitaire mededeling 

moet objectief zijn en aan welomschreven 

criteria voldoen en mag niet onevenredig 

toegespitst zijn op geplande of in 

uitvoering zijnde crowdfundingprojecten 

of aanbiedingen. 

Or. fr 
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Motivering 

Projecten moeten op zodanige wijze worden gepromoot dat elke vorm van discriminatie wordt 

vermeden. Zolang de mededelingen op objectieve basis gebeuren, moeten ze echter worden 

toegestaan. 

 

Amendement  320 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Geen enkele publicitaire 

mededeling omvat reclame voor 

individuele geplande of lopende 

crowdfundingprojecten of aanbiedingen. In 

publicitaire mededelingen mag alleen 

worden vermeld waar en in welke taal 

klanten informatie kunnen verkrijgen 

over individuele projecten of 

aanbiedingen. 

2. Geen enkele publicitaire 

mededeling van aanbieders van 

crowdfundingdiensten mag in 

onevenredige mate gericht zijn op 

individuele geplande of lopende 

crowdfundingprojecten of aanbiedingen. 

Or. en 

 

Amendement  321 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor hun publicitaire 

communicatie gebruiken aanbieders van 

crowdfundingdiensten een of meer 

officiële talen van de lidstaat waar de 

aanbieder van crowdfundingdiensten actief 

is of een taal die in internationale 

financiële kringen gebruikelijk is. 

3. Voor hun publicitaire 

communicatie gebruiken aanbieders van 

crowdfundingdiensten een of meer 

officiële talen van de lidstaat waar de 

aanbieder van crowdfundingdiensten actief 

is en in het Engels. 

Or. en 
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Amendement  322 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Nationale bevoegde autoriteiten 

vereisen geen voorafgaande kennisgeving 

en goedkeuring van publicitaire 

mededelingen. 

4. Nationale bevoegde autoriteiten en 

ESMA vereisen geen voorafgaande 

kennisgeving en goedkeuring van 

publicitaire mededelingen. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. ESMA kan richtsnoeren of 

aanbevelingen aan de nationale bevoegde 

autoriteiten richten waarin de beste 

praktijken op het gebied van publicitaire 

mededelingen en de verificatie van 

publicitaire mededelingen van aanbieders 

van crowdfundingdiensten worden 

gespecificeerd. 

6. ESMA moet richtsnoeren of 

aanbevelingen aan de nationale bevoegde 

autoriteiten richten waarin de beste 

praktijken op het gebied van publicitaire 

mededelingen en de verificatie van 

publicitaire mededelingen van aanbieders 

van crowdfundingdiensten worden 

gespecificeerd. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 

76 van Richtlijn 2014/65/EU geldt voor 

ESMA en alle personen die werkzaam zijn 

Het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 

76 van Richtlijn 2014/65/EU geldt voor 

ESMA, nationale bevoegde autoriteiten en 



 

AM\1162839NL.docx 105/110 PE627.793v01-00 

 NL 

of zijn geweest voor ESMA, of alle andere 

personen aan wie ESMA taken heeft 

gedelegeerd, met inbegrip van door ESMA 

aangestelde accountants en deskundigen. 

alle personen die werkzaam zijn of zijn 

geweest voor ESMA of voor nationale 

bevoegde autoriteiten, en voor alle andere 

personen aan wie ESMA taken heeft 

gedelegeerd, met inbegrip van door ESMA 

aangestelde accountants en deskundigen. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In het verslag worden beoordeeld: 2. In het verslag, dat openbaar wordt 

gemaakt, worden beoordeeld: 

Or. en 

 

Amendement  326 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de werking van de markt voor 

aanbieders van crowdfundingdiensten in de 

Unie, met inbegrip van marktontwikkeling 

en -trends, rekening houdend met de door 

ESMA opgedane ervaring op het gebied 

van toezicht, het aantal aanbieders van 

crowdfundingdiensten waaraan ESMA 

vergunning heeft verleend en hun 

marktaandeel, en of aanpassingen nodig 

zijn van de definities in deze verordening 

en of het toepassingsgebied van de onder 

deze verordening vallende diensten 

passend blijft; 

(a) de werking van de markt voor 

aanbieders van crowdfundingdiensten in de 

Unie, met inbegrip van marktontwikkeling 

en -trends, rekening houdend met de 

ervaring op het gebied van toezicht en de 

praktijken van nationale bevoegde 

autoriteiten en of aanpassingen nodig zijn 

van de definities in deze verordening en of 

het toepassingsgebied van de onder deze 

verordening vallende diensten passend 

blijft; 
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Or. en 

 

Amendement  327 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de werking van de markt voor 

aanbieders van crowdfundingdiensten in de 

Unie, met inbegrip van marktontwikkeling 

en -trends, rekening houdend met de door 

ESMA opgedane ervaring op het gebied 

van toezicht, het aantal aanbieders van 

crowdfundingdiensten waaraan ESMA 

vergunning heeft verleend en hun 

marktaandeel, en of aanpassingen nodig 

zijn van de definities in deze verordening 

en of het toepassingsgebied van de onder 

deze verordening vallende diensten 

passend blijft; 

(a) de werking van de markt voor 

aanbieders van crowdfundingdiensten in de 

Unie, met inbegrip van marktontwikkeling 

en -trends, rekening houdend met de door 

ESMA opgedane ervaring op het gebied 

van toezicht, het aantal aanbieders van 

crowdfundingdiensten waaraan ESMA 

vergunning heeft verleend en hun 

marktaandeel, en of aanpassingen nodig 

zijn van de definities en drempels in deze 

verordening en of het toepassingsgebied 

van de onder deze verordening vallende 

diensten passend blijft; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de mogelijkheid om prikkels te 

verschaffen om de financiering aan te 

moedigen van duurzame projecten met 

een positief maatschappelijk en 

ecologisch rendement en van kleine 

bedrijven die zich bezighouden met 

innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 

onder meer door specifieke programma's 

op te zetten die ervoor zorgen dat 

dergelijke projecten in aanmerking 
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komen voor financiering van de EIB en 

andere EU-fondsen; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de mogelijke risico's van 

concurrentievervalsing en arbitrage door 

het bestaan van twee parallelle systemen 

in de lidstaten; 

Or. fr 

Motivering 

Het bestaan van een tweede systeem stelt lidstaten die al over een nationaal systeem 

beschikken voor het probleem dat er twee systemen naast elkaar zullen bestaan, wat arbitrage 

met zich mee kan brengen. 

 

Amendement  330 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de implementatie van de 

technologische innovatie in de 

crowdfundingsector, met inbegrip van de 

toepassing van de nieuwe innovatieve 

zakelijke modellen en technologieën; 

(c) de implementatie van de 

technologische innovatie in de 

crowdfundingsector, met inbegrip van de 

toepassing van de nieuwe innovatieve 

zakelijke modellen en 

blockchaintechnologieën om de 

transparantie, beveiliging en 

traceerbaarheid te vergroten van gegevens 

over crowdfundingprojecten en -

aanbiedingen waarbij 

crowdfundingplatforms als intermediair 
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fungeren, om fraude en financiële 

misdrijven slagvaardiger te kunnen 

voorkomen en het risico van het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering tot een minimum 

te beperken; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de implementatie van de 

technologische innovatie in de 

crowdfundingsector, met inbegrip van de 

toepassing van de nieuwe innovatieve 

zakelijke modellen en technologieën; 

(c) de implementatie van de 

technologische innovatie in de 

crowdfundingsector, met inbegrip van de 

toepassing van niet-bancaire 

financieringsmethoden (met inbegrip van 

initial coin offerings), innovatieve 

zakelijke modellen en technologieën; 

Or. en 

 

Amendement  332 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) de samenwerking tussen ESMA en 

de nationale bevoegde autoriteiten en de 

geschiktheid van ESMA als 

toezichthouder in het kader van deze 

verordening. 

Or. en 

Amendement  333 
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Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2017/1129 

Artikel 1 – lid 4 – letter k bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 bis 

 Wijziging van 

Verordening (EU) 2017/1129 

 In artikel 1, lid 4, van 

Verordening (EU) 2017/1129 wordt het 

volgende punt ingevoegd: 

 "k bis) een crowdfundingaanbod door een 

Europese aanbieder van 

crowdfundingdiensten in de zin van 

artikel 3, lid 1, onder c), van 

Verordening (EU) XXX/XXX van het 

Europees Parlement en de Raad, op 

voorwaarde dat dit aanbod de in artikel 2, 

lid 2, onder d), van 

Verordening (EU) XXX/XXX vastgestelde 

drempel niet overschrijdt.". 

Or. fr 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel de prospectusverordening te wijzigen met het oog op de 

verhoging van de drempel tot 8 miljoen EUR en ervoor te zorgen dat de door de 

prospectusverordening toegestane nationale drempels verenigbaar blijven met de 

crowdfundingverordening. 

 

Amendement  334 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel A – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(c) Een hyperlink naar de meest 

recente jaarrekening van de 

projecteigenaar, indien beschikbaar 

(c) Belangrijke financiële gegevens en 

ratio's van de projecteigenaar voor de 

afgelopen drie jaar 

Or. fr 

Motivering 

In veel lidstaten zijn kmo's niet verplicht hun jaarrekening te publiceren. Dit document wordt 

dan ook niet als openbare informatie beschouwd. 

 


