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Poprawka 137
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie europejskich dostawców usług
w zakresie finansowania
społecznościowego dla przedsiębiorstw
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie europejskich dostawców usług
platform finansowania dla przedsiębiorstw
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 138
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Finansowanie społecznościowe
jest w coraz większym stopniu uznawaną 
formą alternatywnego finansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
na wczesnym etapie rozwoju 
przedsiębiorstwa i zazwyczaj opiera się na 
niewielkich inwestycjach. Finansowanie 
społecznościowe stanowi nowy rodzaj
pośrednictwa, w którym dostawca usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
kontaktuje się ze swoimi klientami za 
pośrednictwem platformy cyfrowej bez 
podejmowania własnego ryzyka, aby 
kojarzyć potencjalnych inwestorów z
przedsiębiorstwami starającymi się o
finansowanie, bez względu na to, czy 
finansowanie prowadzi do zawarcia 
umowy pożyczki, udziału w kapitale lub 
innego udziału opartego na zbywalnych 
papierach wartościowych. Do zakresu
niniejszego rozporządzenia należy zatem

(1) Pożyczki społecznościowe i 
inwestycje realizowane za pośrednictwem 
platform internetowych są w coraz 
większym stopniu uznawanymi formami
alternatywnego finansowania dla małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa 
i zazwyczaj opierają się na niewielkich 
inwestycjach. Z tego względu internetowe 
platformy pożyczek społecznościowych i 
finansowania kapitałowego stanowią 
nowe rodzaje pośrednictwa, w którym 
dostawca usług w zakresie finansowania 
społecznościowego kontaktuje się ze 
swoimi klientami za pośrednictwem 
platformy cyfrowej bez podejmowania 
własnego ryzyka, aby kojarzyć 
potencjalnych inwestorów z
przedsiębiorstwami starającymi się o
finansowanie, bez względu na to, czy 
finansowanie prowadzi do zawarcia 



PE627.793v01-00 4/109 AM\1162839PL.docxPL

włączyć zarówno finansowanie 
społecznościowe oparte na pożyczkach, jak 
i inwestycyjne modele finansowania 
społecznościowego, ponieważ stanowią 
one porównywalne alternatywne 
rozwiązania w zakresie finansowania 
działalności gospodarczej.

umowy pożyczki, udziału w kapitale lub 
innego udziału opartego na zbywalnych 
papierach wartościowych. Zakres
niniejszego rozporządzenia obejmuje
zatem finansowanie społecznościowe 
oparte na pożyczkach i kapitałowe modele 
finansowania społecznościowego dla 
przedsiębiorstw. Nie obejmuje natomiast 
kampanii finansowania 
społecznościowego, które opierają się 
wyłącznie na darowiznach i nagrodach 
niefinansowych.

Or. en

Poprawka 139
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Finansowanie społecznościowe jest
w coraz większym stopniu uznawaną
formą alternatywnego finansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
na wczesnym etapie rozwoju 
przedsiębiorstwa i zazwyczaj opiera się na 
niewielkich inwestycjach. Finansowanie 
społecznościowe stanowi nowy rodzaj 
pośrednictwa, w którym dostawca usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
kontaktuje się ze swoimi klientami za 
pośrednictwem platformy cyfrowej bez 
podejmowania własnego ryzyka, aby 
kojarzyć potencjalnych inwestorów z
przedsiębiorstwami starającymi się o
finansowanie, bez względu na to, czy 
finansowanie prowadzi do zawarcia 
umowy pożyczki, udziału w kapitale lub 
innego udziału opartego na zbywalnych 
papierach wartościowych. Do zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy zatem 
włączyć zarówno finansowanie 
społecznościowe oparte na pożyczkach, jak 
i inwestycyjne modele finansowania 
społecznościowego, ponieważ stanowią 
one porównywalne alternatywne 

(1) Finansowanie jest formą 
alternatywnego finansowania
przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw typu 
start-up, a także małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) na wczesnym 
etapie rozwoju przedsiębiorstwa. 
Finansowanie społecznościowe stanowi
coraz ważniejszy rodzaj pośrednictwa, a 
także nową kategorię aktywów, gdzie
dostawca usług w zakresie finansowania 
społecznościowego kontaktuje się ze 
swoimi klientami za pośrednictwem 
platformy cyfrowej bez podejmowania 
własnego ryzyka, aby kojarzyć 
potencjalnych inwestorów z
przedsiębiorstwami starającymi się o
finansowanie, bez względu na to, czy 
finansowanie prowadzi do zawarcia 
umowy pożyczki, udziału w kapitale lub 
innego udziału opartego na zbywalnych 
papierach wartościowych. Do zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy zatem 
włączyć zarówno finansowanie 
społecznościowe oparte na pożyczkach, jak 
i inwestycyjne modele finansowania 
społecznościowego, ponieważ stanowią 
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rozwiązania w zakresie finansowania 
działalności gospodarczej.

one porównywalne alternatywne 
rozwiązania w zakresie finansowania 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 140
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uzyskanie finansowania stanowi 
wyzwanie dla małych i powstających
przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy przechodzą 
one z fazy rozruchu w fazę ekspansji. 
Finansowanie społecznościowe może 
przyczynić się do zapewnienia tym 
przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania, a tym samym do 
dokończenia budowy unii rynków 
kapitałowych. Brak dostępu do 
finansowania dla takich przedsiębiorstw 
stanowi problem nawet w państwach 
członkowskich, w których dostęp do 
finansowania bankowego pozostawał 
stabilny przez cały okres kryzysu
finansowego. Finansowanie 
społecznościowe stało się ugruntowaną 
praktyką finansowania projektu lub 
przedsięwzięcia, zazwyczaj przez dużą 
liczbę osób lub organizacji, za 
pośrednictwem platform internetowych, na 
których obywatele, organizacje i
przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa 
typu start-up, pozyskują stosunkowo 
niewielkie kwoty pieniędzy.

(2) Uzyskanie finansowania stanowi 
wyzwanie dla małych i powstających 
przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy przechodzą 
one z fazy rozruchu w fazę ekspansji, 
głównie w sektorach innowacyjnych 
technologicznie. Finansowanie 
społecznościowe może przyczynić się do 
zapewnienia tym przedsiębiorstwom 
dostępu do finansowania, a tym samym do 
dokończenia budowy unii rynków 
kapitałowych. Brak dostępu do 
finansowania przedsiębiorczości dla takich 
przedsiębiorstw stanowi problem w
państwach członkowskich o słabych 
sektorach private equity i venture capital. 
Stanowi również problem w przypadkach, 
w których tradycyjne instytucje 
świadczące usługi pośrednictwa
finansowego, takie jak banki, działają 
skutecznie. Finansowanie społecznościowe 
stało się ugruntowaną praktyką 
finansowania projektu lub przedsięwzięcia, 
zazwyczaj przez dużą liczbę osób lub 
organizacji, za pośrednictwem platform 
internetowych, na których obywatele, 
organizacje i przedsiębiorstwa, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, pozyskują 
stosunkowo niewielkie kwoty pieniędzy.

Or. en
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Poprawka 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uzyskanie finansowania stanowi 
wyzwanie dla małych i powstających 
przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy przechodzą 
one z fazy rozruchu w fazę ekspansji. 
Finansowanie społecznościowe może 
przyczynić się do zapewnienia tym 
przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania, a tym samym do 
dokończenia budowy unii rynków 
kapitałowych. Brak dostępu do 
finansowania dla takich przedsiębiorstw 
stanowi problem nawet w państwach 
członkowskich, w których dostęp do 
finansowania bankowego pozostawał 
stabilny przez cały okres kryzysu 
finansowego. Finansowanie 
społecznościowe stało się ugruntowaną 
praktyką finansowania projektu lub 
przedsięwzięcia, zazwyczaj przez dużą 
liczbę osób lub organizacji, za 
pośrednictwem platform internetowych, na 
których obywatele, organizacje i 
przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa 
typu start-up, pozyskują stosunkowo 
niewielkie kwoty pieniędzy.

(2) Uzyskanie finansowania stanowi 
wyzwanie dla małych i powstających 
przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy przechodzą 
one z fazy rozruchu w fazę ekspansji. 
Finansowanie społecznościowe może 
przyczynić się do zapewnienia tym 
przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania, a tym samym do 
dokończenia budowy unii rynków 
kapitałowych. Brak dostępu do 
finansowania dla takich przedsiębiorstw 
stanowi problem nawet w państwach 
członkowskich, w których dostęp do 
finansowania bankowego pozostawał 
stabilny przez cały okres kryzysu 
finansowego. Finansowanie 
społecznościowe stało się ugruntowaną 
praktyką finansowania projektu lub 
przedsięwzięcia, zazwyczaj przez dużą 
liczbę osób lub organizacji, za 
pośrednictwem platform internetowych, na 
których obywatele, organizacje i 
przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa 
typu start-up, pozyskują stosunkowo 
niewielkie kwoty pieniędzy. W ramach 
unii rynków kapitałowych i rozwoju 
alternatywnych metod finansowania 
Komisja mogłaby ocenić konieczność 
zaproponowania oddzielnych 
europejskich ram ustawodawczych dla 
pierwszych ofert kryptowalutowych (initial 
coin offering, ICO) z uwzględnieniem 
rozwoju tej praktyki zarówno w państwach 
członkowskich, jak i na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. fr

Poprawka 142
Eva Kaili



AM\1162839PL.docx 7/109 PE627.793v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Świadczenie usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zasadniczo opiera się na trzech rodzajach 
podmiotów: właścicielu projektu, który 
proponuje projekt do sfinansowania, 
inwestorach, którzy finansują 
proponowany projekt, zazwyczaj poprzez 
niewielkie inwestycje, oraz organizacji 
pośredniczącej w formie dostawcy usług, 
który łączy właścicieli projektów i
inwestorów za pośrednictwem platformy 
internetowej.

(3) Świadczenie usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zasadniczo opiera się na trzech rodzajach 
podmiotów: przedsiębiorcy, który 
proponuje projekt do sfinansowania, 
inwestorach, którzy finansują 
proponowany projekt oraz organizacji 
pośredniczącej w formie dostawcy usług, 
który łączy przedsiębiorców i inwestorów
lub pożyczkodawców za pośrednictwem 
platformy internetowej.

Or. en

Poprawka 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Świadczenie usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zasadniczo opiera się na trzech rodzajach 
podmiotów: właścicielu projektu, który 
proponuje projekt do sfinansowania, 
inwestorach, którzy finansują 
proponowany projekt, zazwyczaj poprzez 
niewielkie inwestycje, oraz organizacji 
pośredniczącej w formie dostawcy usług, 
który łączy właścicieli projektów i
inwestorów za pośrednictwem platformy 
internetowej.

(3) Świadczenie usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zasadniczo opiera się na trzech rodzajach 
podmiotów: właścicielu projektu, który 
proponuje projekt do sfinansowania, 
inwestorach, którzy finansują 
proponowany projekt, zazwyczaj poprzez 
niewielkie inwestycje lub pożyczki, oraz 
organizacji pośredniczącej w formie 
dostawcy usług, który łączy właścicieli 
projektów i inwestorów za pośrednictwem 
platformy internetowej.

Or. en

Poprawka 144
Eva Kaili
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Oprócz zapewnienia 
alternatywnych źródeł finansowania, w
tym kapitału wysokiego ryzyka, 
finansowanie społecznościowe może 
oferować przedsiębiorstwom inne korzyści. 
Może zapewnić właścicielowi projektu
potwierdzenie wykonalności koncepcji i
pomysłu, dać dostęp do dużej liczby osób, 
zapewniając przedsiębiorcy wiedzę i
informacje, oraz stać się narzędziem 
marketingowym, jeśli kampania 
finansowania społecznościowego zakończy 
się sukcesem.

(4) Oprócz zapewnienia 
alternatywnych źródeł finansowania, w
tym kapitału wysokiego ryzyka, 
finansowanie społecznościowe może 
oferować przedsiębiorstwom inne korzyści. 
Może zapewnić potwierdzenie 
wykonalności koncepcji i pomysłu
przedsiębiorstwa lub projektu, dać dostęp 
do dużej liczby osób, zapewniając 
przedsiębiorcy wiedzę i informacje, oraz 
stać się narzędziem marketingowym, jeśli 
kampania finansowania 
społecznościowego zakończy się 
sukcesem.

Or. en

Poprawka 145
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kilka państw członkowskich już 
wprowadziło dostosowane do swoich 
potrzeb systemy krajowe do celów 
finansowania społecznościowego. Systemy 
te są dostosowane do specyfiki i potrzeb 
lokalnych rynków i inwestorów. W
rezultacie obowiązujące przepisy krajowe 
różnią się pod względem warunków 
funkcjonowania platform finansowania 
społecznościowego, zakresu dozwolonej 
działalności i wymogów w zakresie 
udzielania licencji.

(5) Kilka państw członkowskich już 
wprowadziło dostosowane do swoich 
potrzeb systemy krajowe do celów 
finansowania społecznościowego. Systemy 
te są dostosowane do specyfiki i potrzeb 
lokalnych rynków i inwestorów. W
rezultacie obowiązujące przepisy krajowe 
różnią się pod względem warunków 
funkcjonowania platform finansowania 
społecznościowego, zakresu dozwolonej 
działalności i wymogów w zakresie 
udzielania licencji. Dlatego potrzebne jest 
zharmonizowane podejście, aby 
zagwarantować równe warunki działania i 
efektywność gospodarczą w unii rynków 
kapitałowych.

Or. en
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Poprawka 146
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Różnice w zakresie 
obowiązujących przepisów krajowych tą 
takie, że utrudniają transgraniczne 
świadczenie usług finansowania 
społecznościowego, a przez to wywierają 
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego takich usług. W
szczególności fakt podziału ram prawnych 
według granic państwowych generuje 
znaczne koszty przestrzegania przepisów 
dla inwestorów detalicznych, którzy często 
zmagają się z nieproporcjonalnymi do 
wielkości ich inwestycji trudnościami w
określeniu przepisów mających 
zastosowanie do transgranicznego 
świadczenia usług finansowania 
społecznościowego. W związku z tym tacy 
inwestorzy są często zniechęceni do 
transgranicznego inwestowania za pomocą 
platform finansowania społecznościowego. 
Z tych samych przyczyn dostawcy usług 
finansowania społecznościowego, którzy 
obsługują takie platformy, czują się 
zniechęceni do oferowania swoich usług w
państwie członkowskim innym niż to, w
którym mają siedzibę. W rezultacie 
działalność w zakresie finansowania 
społecznościowego odbywała się 
dotychczas głównie na szczeblu krajowym, 
co było szkodliwe dla ogólnounijnego 
rynku finansowania społecznościowego, a
tym samym pozbawiało przedsiębiorstwa 
dostępu do usług finansowania 
społecznościowego.

(6) Różnice w zakresie 
obowiązujących przepisów krajowych tą 
takie, że utrudniają transgraniczne 
świadczenie usług finansowania 
społecznościowego, a przez to wywierają 
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego takich usług. W
szczególności fakt podziału ram prawnych 
według granic państwowych generuje 
znaczne koszty przestrzegania przepisów 
dla inwestorów detalicznych, którzy często 
zmagają się z nieproporcjonalnymi do 
wielkości ich inwestycji trudnościami w
określeniu przepisów mających 
zastosowanie do transgranicznego 
świadczenia usług finansowania 
społecznościowego. W związku z tym tacy 
inwestorzy są często zniechęceni do 
transgranicznego inwestowania za pomocą 
platform finansowania społecznościowego. 
Z tych samych przyczyn dostawcy usług 
finansowania społecznościowego, którzy 
obsługują takie platformy, czują się 
zniechęceni do oferowania swoich usług w
państwie członkowskim innym niż to, w
którym mają siedzibę. W rezultacie 
działalność w zakresie finansowania 
społecznościowego odbywała się 
dotychczas głównie na szczeblu krajowym, 
co było szkodliwe dla ogólnounijnego 
rynku finansowania społecznościowego, a
tym samym pozbawiało przedsiębiorstwa 
dostępu do usług finansowania 
społecznościowego, zwłaszcza w 
przypadkach, gdy przedsiębiorstwo ma 
siedzibę w państwach członkowskich, w 
których brakuje dostępu do społeczności 
ze względu na stosunkowo mniejszą liczbę 
ludności.
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Poprawka 147
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby wesprzeć transgraniczną 
działalność w zakresie finansowania 
społecznościowego i ułatwić dostawcom 
finansowania społecznościowego 
korzystanie ze swobody świadczenia takich 
usług i bycia ich odbiorcą na rynku 
wewnętrznym, należy zatem usunąć 
istniejące przeszkody dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
usług finansowania społecznościowego. 
Zapewnienie jednolitego zbioru przepisów 
dotyczących świadczenia usług 
finansowania społecznościowego, które 
dadzą dostawcom usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
możliwość ubiegania się o jedno 
ogólnounijne zezwolenie na prowadzenie 
swojej działalności zgodnie z tymi 
przepisami, stanowi właściwy pierwszy 
krok w zakresie wspierania działalności 
transgranicznej w zakresie finansowania 
społecznościowego, a tym samym poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku.

(7) Aby wesprzeć transgraniczną 
działalność w zakresie finansowania 
społecznościowego i ułatwić dostawcom 
finansowania społecznościowego 
korzystanie ze swobody świadczenia takich 
usług i bycia ich odbiorcą na rynku 
wewnętrznym, należy zatem usunąć 
istniejące przeszkody dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
usług finansowania społecznościowego. 
Zapewnienie jednolitego zbioru
zharmonizowanych i wzajemnie 
uznawanych przepisów dotyczących 
świadczenia usług finansowania 
społecznościowego, które dadzą 
dostawcom usług w zakresie finansowania 
społecznościowego możliwość ubiegania 
się o jedno ogólnounijne zezwolenie na 
prowadzenie swojej działalności zgodnie z 
tymi przepisami, stanowi właściwy 
pierwszy krok w zakresie wspierania 
działalności transgranicznej w zakresie 
finansowania społecznościowego, a tym 
samym poprawy funkcjonowania 
jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 148
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(11) W odniesieniu do inwestycyjnych 
modeli finansowania społecznościowego 
możliwość przenoszenia papierów 
wartościowych stanowi ważne 
zabezpieczenie dla inwestorów, 
umożliwiające im wyjście z inwestycji, 
ponieważ daje im prawną możliwość 
zbycia swoich udziałów na rynkach 
kapitałowych. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie obejmuje i dopuszcza 
jedynie usługi w zakresie finansowania 
społecznościowego oparte na inwestycjach 
w odniesieniu do zbywalnych papierów 
wartościowych. Instrumenty finansowe
inne niż zbywalne papiery wartościowe 
należy jednak wyłączyć z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
ponieważ takie papiery wartościowe wiążą 
się z ryzykiem dla inwestorów, którym nie 
można należycie zarządzać w tych ramach 
prawnych.

(11) W odniesieniu do inwestycyjnych 
modeli finansowania społecznościowego 
możliwość przenoszenia papierów 
wartościowych stanowi ważne 
zabezpieczenie dla inwestorów, 
umożliwiające im wyjście z inwestycji, 
ponieważ daje im prawną możliwość 
zbycia swoich udziałów na rynkach 
kapitałowych. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie obejmuje i dopuszcza 
jedynie usługi w zakresie finansowania 
społecznościowego oparte na inwestycjach 
w odniesieniu do zbywalnych papierów 
wartościowych, w tym niektóre rodzaje 
wydarzeń z zakresu finansowania 
społecznościowego generujące tokeny, i 
wyklucza instrumenty finansowe, które
wiążą się z ryzykiem dla inwestorów
detalicznych.

Or. en

Poprawka 149
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Wydarzenia z zakresu 
finansowania społecznościowego 
generujące tokeny, znane również jako 
pierwsze oferty kryptowalutowe (initial 
coin offering, ICO), zapewniają 
innowacyjne źródło finansowania
przedsiębiorstw. Tokeny są emitowane 
przez firmy w celu pozyskania pieniędzy, a 
nabywcy, kupując tokeny, nabywają 
prawa własności w przedsiębiorstwie 
emitującym (tokeny kapitałowe) lub 
prawa do przyszłego przepływu gotówki 
emitującego przedsiębiorstwa (tokeny 
obligacyjne).
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Poprawka 150
Jakob von Weizsäcker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Cechy pierwszych ofert 
kryptowalutowych (initial coin offering, 
ICO) znacznie różnią się od finansowania 
społecznościowego przewidzianego w 
niniejszym rozporządzeniu. W ICO
zazwyczaj nie ma pośredników, takich jak 
platformy finansowania 
społecznościowego, a zgromadzone środki 
często przekraczają 1 mln EUR. 
Włączenie ICO w zakres rozporządzenia 
nie rozwiąże w sposób całościowy 
problemów powiązanych z pierwszymi 
ofertami kryptowalutowymi.

Or. en

Poprawka 151
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) ICO mogą wiązać się z poważnym 
ryzykiem dla inwestorów w obszarze 
rynku, nadużyć i cyberbezpieczeństwa, 
dlatego też dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy za 
pośrednictwem swojej platformy chcą 
oferować ICO, powinni przestrzegać 
szczegółowych dodatkowych wymogów na 
mocy niniejszego rozporządzenia. ICO bez 
kontrahenta nie spełniają tych wymogów.

Or. en
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Poprawka 152
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 1 000 000 EUR, ponieważ 
odpowiada on progowi określonemu w
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu.

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów i zapewnienia 
mechanizmów dyscypliny rynkowej należy 
ustanowić próg maksymalnej wartości w
odniesieniu do każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 8 000 000 EUR, co stanowi 
maksymalny próg, do którego państwa 
członkowskie mogą zwolnić oferty 
publiczne papierów wartościowych z 
obowiązku publikacji prospektu 
emisyjnego zgodnie z art. 3
rozporządzenia (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9. Próg 
ma również zastosowanie w odniesieniu do
wydarzeń z zakresu finansowania 
społecznościowego generujących tokeny
(ICO).

_________________ _________________

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

Or. en

Poprawka 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 1 000 000 EUR, ponieważ 
odpowiada on progowi określonemu w 
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w 
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu.

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 8 000 000 EUR, ponieważ 
odpowiada on progowi określonemu w 
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w 
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu. Niniejsze 
rozporządzenie określa treść arkusza
kluczowych informacji inwestycyjnych, 
które należy przekazać potencjalnym 
inwestorom w odniesieniu do każdej oferty 
finansowania społecznościowego. 
Ponieważ zgodnie z zamysłem arkusz 
kluczowych informacji inwestycyjnych ma 
być dostosowywany do specyfiki oferty 
finansowania społecznościowego i potrzeb 
informacyjnych inwestorów, należy 
zastąpić prospekt wymagany na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/1129 w 
odniesieniu do publicznej oferty papierów 
wartościowych. Należy zatem wyłączyć 
oferty finansowania społecznościowego 
objęte niniejszym rozporządzeniem z 
zakresu stosowania rozporządzenia (UE) 
2017/1129. Należy odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (UE) nr 2017/1129.

_________________ _________________

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

Or. fr
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka do motywu 12 ma na celu wyłączenie ofert finansowania 
społecznościowego o wartości mniejszej niż 8 mln EUR z obowiązku emisji prospektu. W jego 
miejsce dostarczany będzie arkusz kluczowych informacji.

Poprawka 154
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 1 000 000 EUR, ponieważ 
odpowiada on progowi określonemu w
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu.

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 8 000 000 EUR, ponieważ 
odpowiada on progowi określonemu w
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu.

_________________ _________________

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

Or. en

Poprawka 155
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 1 000 000 EUR, ponieważ 
odpowiada on progowi określonemu w
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu.

(12) Ze względu na ryzyko związane z
inwestycjami w zakresie finansowania 
społecznościowego w interesie skutecznej 
ochrony inwestorów należy ustanowić próg 
maksymalnej wartości w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Próg ten należy ustalić 
na poziomie 8 000 000 EUR, co stanowi 
maksymalny próg określony w
rozporządzeniu (UE) 2017/1129 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 w
odniesieniu do obowiązkowego 
sporządzania i zatwierdzania prospektu 
powyżej tego progu.

_________________ _________________

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. 
L 168 z 30.6.2017, s. 12).

Or. en

Poprawka 156
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy wprowadzić maksymalne 
pułapy dla inwestorów detalicznych, np.
4 000 EUR na projekt danego 
przedsiębiorstwa i 12 000 EUR rocznie, 
tak aby finansowanie społecznościowe nie 
prowadziło do wysokiego poziomu 
narażenia na ryzyko dla tychże 
inwestorów.
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Or. en

Poprawka 157
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Platformy finansowania 
społecznościowego powinny posiadać 
odpowiednie poziomy kapitału 
regulacyjnego, aby zapewnić zaufanie 
publiczne do tego rodzaju platform. W 
celu zagwarantowania równych 
warunków działania w UE i uniknięcia 
arbitrażu regulacyjnego platformy 
finansowania społecznościowego, które 
chcą uzyskać licencję, powinny posiadać
kapitał podstawowy na poziomie 
60 000 EUR.

Or. en

Poprawka 158
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Finansowanie społecznościowe 
może być wartościowym źródłem 
uruchomienia kapitału na relatywnie 
bardziej ryzykowne projekty, a możliwości 
połączenia kampanii finansowania 
społecznościowego z innymi tradycyjnymi 
źródłami finansowania może być bardzo 
korzystne dla perspektyw wzrostu UE i jej 
długoterminowej przewagi 
konkurencyjnej.

Or. en
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Poprawka 159
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby uniknąć arbitrażu 
regulacyjnego i zapewnić skuteczny nadzór 
nad dostawcami usług finansowania 
społecznościowego, należy zakazać 
dostawcom usług w zakresie finansowania 
społecznościowego przyjmowania od 
ludności depozytów lub innych funduszy 
podlegających zwrotowi, chyba że 
otrzymali zezwolenie na działalność jako 
instytucja kredytowa zgodnie z art. 8 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2013/36/10UE10.

(13) Aby uniknąć arbitrażu 
regulacyjnego i zapewnić skuteczny nadzór 
nad dostawcami usług finansowania 
społecznościowego, należy zakazać 
dostawcom usług w zakresie finansowania 
społecznościowego przyjmowania od 
ludności depozytów lub innych funduszy 
podlegających zwrotowi lub pełnienia 
funkcji powierniczej, chyba że otrzymali 
zezwolenie na działalność jako instytucja 
kredytowa zgodnie z art. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/10UE10.

_________________ _________________

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338).

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Aby zapewnić konkurencyjne ramy 
unijne, należy zezwolić dostawcom usług 
finansowania społecznościowego na 
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pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem 
ich platform przy użyciu niektórych walut 
wirtualnych. Pierwsze oferty 
kryptowalutowe (ICO) zapewniają nowe i 
innowacyjne sposoby finansowania, ale 
mogą również wiązać się z narażeniem 
inwestorów na znaczne ryzyko rynkowe, 
ryzyko nadużyć finansowych i ryzyko w 
zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlatego też 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy za 
pośrednictwem swojej platformy chcą 
proponować ICO, powinni przestrzegać 
szczegółowych dodatkowych wymogów na 
mocy niniejszego rozporządzenia. Chociaż 
właściciele projektów wciąż mogą wybrać 
oferty ICO na rynku niepublicznym lub 
użycie prospektu na ICO, niniejsze 
rozporządzenie obejmuje jedynie te osoby, 
które korzystają z pośrednictwa 
dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego. Ponadto oferty typu 
ICO, w ramach których wartość 
pozyskanych środków przekracza 8 000
000 EUR, lub oferty typu ICO bez 
wykorzystania centralnego emitenta nie są 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie 
obejmuje tylko tokeny stanowiące albo 
pożyczkę, albo zbywalne papiery 
wartościowe z centralnym emitentem 
ponoszącym odpowiedzialność za emisję 
tokenów. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego, którzy 
oferują ICO za pomocą platformy,
powinni zagwarantować przeprowadzenie 
wszystkich wymaganych kontroli należytej 
staranności zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 161
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W celu zwiększenia możliwości 
finansowania dla europejskich MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up oraz 
umożliwienia rozwoju zintegrowanego i 
jednolitego rynku dostawców usług 
finansowania społecznościowego w UE 
każdy projekt finansowania 
społecznościowego lub oferta dostarczona 
przez każdą platformę finansowania 
społecznościowego powinna być 
udostępniana publicznie wszystkim 
inwestorom w scentralizowanym rejestrze 
utworzonym przez ESMA.

Or. en

Poprawka 162
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Z tego samego powodu dostawcy 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego oferujący pierwsze 
oferty kryptowalutowe (initial coin 
offering, ICO) na swoich platformach 
powinni być wyłączeni z zakresu 
niniejszego rozporządzenia. W celu 
skutecznego uregulowania tej nowej 
technologii Komisja mogłaby w 
przyszłości zaproponować przepisy na 
szczeblu unijnym na podstawie dogłębnej 
oceny skutków.

Or. en

Poprawka 163
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest ułatwienie inwestycji bezpośrednich 
oraz uniknięcie tworzenia możliwości 
arbitrażu regulacyjnego dla instytucji 
pośrednictwa finansowego na podstawie 
innych przepisów unijnych, w
szczególności unijnych zasad regulujących 
podmioty zarządzające aktywami. W
związku z tym wykorzystywanie struktur 
prawnych, w tym spółek celowych, do 
pośredniczenia między projektem opartym 
na finansowaniu społecznościowym a
inwestorami powinno być ściśle 
regulowane i dozwolone jedynie w
uzasadnionych przypadkach.

(17) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest ułatwienie inwestycji bezpośrednich 
oraz uniknięcie tworzenia możliwości 
arbitrażu regulacyjnego dla instytucji 
pośrednictwa finansowego na podstawie 
innych przepisów unijnych, w
szczególności unijnych zasad regulujących 
podmioty zarządzające aktywami. W
związku z tym wykorzystywanie struktur 
prawnych, w tym spółek celowych, do 
pośredniczenia między projektem opartym 
na finansowaniu społecznościowym a
inwestorami powinno być ściśle 
regulowane i dozwolone jedynie w
przypadku uprawnionych kontrahentów 
lub wybieralnych inwestorów 
profesjonalnych zgodnie z definicją w 
dyrektywie 2014/65/UE (MiFID).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Alternatywne instrumenty 
inwestycyjne takie jak pierwsze oferty 
kryptowalutowe (initial coin offering, 
ICO) znajdują potencjalne zastosowanie 
w finansowaniu MŚP, innowacyjnych 
przedsiębiorstw typu start-up i scale-up 
oraz mogą stanowić kluczową część unii 
rynków kapitałowych. Pewność prawa 
ram regulacyjnych może mieć kluczowe 
znaczenie dla poprawy ochrony 
inwestorów i konsumentów oraz 
ograniczania ryzyka wynikającego z 
asymetrycznych informacji, zachowań 
stanowiących nadużycia, nielegalnych 
działań, takich jak pranie pieniędzy i 
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uchylanie się od opodatkowania. Dlatego 
stosowne byłoby, aby Komisja 
przeanalizowała w swoim sprawozdaniu z 
przeglądu konieczność ujęcia ICO lub 
innych alternatywnych instrumentów 
inwestycyjnych w ramy prawne, jeżeli 
uzna to za przydatne, przy czym 
sprawozdaniu powinien towarzyszyć 
wniosek ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 165
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Komisja powinna monitorować 
technologie internetowe takie jak 
rozproszony rejestr, zwany również 
blockchain, w celu ich potencjalnego 
wykorzystania w procedurach i procesach 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 166
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego powinni 
działać jako neutralni pośrednicy pomiędzy 
klientami korzystającymi z ich platformy 
finansowania społecznościowego. Aby 
zapobiegać konfliktom interesów, należy 
ustanowić określone wymogi dotyczące 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego, ich kierownictwa i
pracowników oraz wszelkich osób 

(19) Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego powinni 
działać jako neutralni pośrednicy pomiędzy 
klientami korzystającymi z ich platformy 
finansowania społecznościowego. Aby 
zapobiegać konfliktom interesów, należy 
ustanowić określone wymogi dotyczące 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego, ich kierownictwa i
pracowników oraz wszelkich osób 



AM\1162839PL.docx 23/109 PE627.793v01-00

PL

bezpośrednio lub pośrednio sprawujących 
nad nimi kontrolę. W szczególności należy
uniemożliwić dostawcom usług w zakresie 
finansowania społecznościowego
posiadanie jakiegokolwiek udziału 
finansowego w ofertach finansowania 
społecznościowego na swoich platformach 
finansowania społecznościowego. Ponadto 
udziałowcy posiadający co najmniej 20 %
kapitału zakładowego lub praw głosu, 
kierownictwo i pracownicy lub 
jakakolwiek osoba bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolująca platformy 
finansowania społecznościowego nie 
powinni występować w charakterze 
klientów w odniesieniu do usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
oferowanych na danej platformie.

bezpośrednio lub pośrednio sprawujących 
nad nimi kontrolę. Nie należy jednak 
uniemożliwiać dostawcom usług w
zakresie finansowania społecznościowego
posiadania jakiegokolwiek udziału 
finansowego w ofertach finansowania 
społecznościowego na swoich platformach 
finansowania społecznościowego, 
ponieważ takie udziały mogą stanowić 
sygnały ekonomiczne i zachęty do 
dostosowywania ich interesów do 
interesów inwestorów. Ponadto 
udziałowcy posiadający co najmniej 10 %
kapitału zakładowego lub praw głosu, 
kierownictwo i pracownicy lub 
jakakolwiek osoba bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolująca platformy 
finansowania społecznościowego nie 
powinni występować w charakterze 
klientów w odniesieniu do usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
oferowanych na danej platformie.

Or. en

Poprawka 167
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego powinni działać jako 
neutralni pośrednicy pomiędzy klientami 
korzystającymi z ich platformy 
finansowania społecznościowego. Aby 
zapobiegać konfliktom interesów, należy 
ustanowić określone wymogi dotyczące 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego, ich kierownictwa i
pracowników oraz wszelkich osób 
bezpośrednio lub pośrednio sprawujących 
nad nimi kontrolę. W szczególności należy 
uniemożliwić dostawcom usług 
finansowania społecznościowego 

(19) Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego powinni działać jako 
neutralni pośrednicy pomiędzy klientami 
korzystającymi z ich platformy 
finansowania społecznościowego. Aby 
zapobiegać konfliktom interesów, należy 
ustanowić określone wymogi dotyczące 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego, ich kierownictwa i
pracowników oraz wszelkich osób 
bezpośrednio lub pośrednio sprawujących 
nad nimi kontrolę. Z zastrzeżeniem 
opublikowania udziałów finansowych w
projekcie lub ofertach proponowanych w 
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posiadanie jakiegokolwiek udziału 
finansowego w ofertach finansowania 
społecznościowego na swoich platformach 
finansowania społecznościowego. Ponadto 
udziałowcy posiadający co najmniej 20 % 
kapitału zakładowego lub praw głosu, 
kierownictwo i pracownicy lub 
jakakolwiek osoba bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolująca platformy 
finansowania społecznościowego nie 
powinni występować w charakterze 
klientów w odniesieniu do usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
oferowanych na danej platformie.

witrynie internetowej, należy 
uniemożliwić dostawcom usług 
finansowania społecznościowego 
posiadanie jakiegokolwiek udziału 
finansowego w ofertach finansowania 
społecznościowego na swoich platformach 
finansowania społecznościowego. Ponadto 
udziałowcy posiadający co najmniej 20 % 
kapitału zakładowego lub praw głosu, 
kierownictwo i pracownicy lub 
jakakolwiek osoba bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolująca platformy 
finansowania społecznościowego nie 
powinni występować w charakterze 
klientów w odniesieniu do usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
oferowanych na danej platformie.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umożliwienie platformom inwestowania w proponowane projekty. 
Chodzi ponadto o dostosowanie interesów platform i ich klientów. Ponadto platformy 
powinny publikować powody powstrzymania się od inwestycji w niektóre projekty, aby 
uniknąć zjawiska arbitrażu.

Poprawka 168
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Jak podkreślono w sprawozdaniu 
Komisji w sprawie oceny ryzyka 
związanego z praniem pieniędzy i
finansowaniem terroryzmu, które ma 
wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy 
działalności transgranicznej, usługi w
zakresie finansowania społecznościowego 
mogą być narażone na ryzyko prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu12. 
Dlatego też należy przewidzieć 
zabezpieczenia w odniesieniu do spełniania 
warunków uzyskania zezwolenia, oceny 
nieposzlakowanej opinii kierownictwa, 
świadczenia usług płatniczych wyłącznie 

(24) Jak podkreślono w sprawozdaniu 
Komisji w sprawie oceny ryzyka 
związanego z praniem pieniędzy i
finansowaniem terroryzmu, które ma 
wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy 
działalności transgranicznej, usługi w
zakresie finansowania społecznościowego 
mogą być narażone na ryzyko prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu12. 
Dlatego też należy przewidzieć 
zabezpieczenia w odniesieniu do spełniania 
warunków uzyskania zezwolenia, oceny 
nieposzlakowanej opinii kierownictwa, 
świadczenia usług płatniczych wyłącznie 
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za pośrednictwem licencjonowanych 
podmiotów podlegających wymogom w
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowania terroryzmu. W celu 
zapewnienia stabilności finansowej 
poprzez zapobieganie ryzyku prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, 
Komisja powinna ocenić konieczność i
proporcjonalność nałożenia na dostawców 
finansowania społecznościowego 
obowiązku przestrzegania krajowych 
przepisów wdrażających dyrektywę (UE) 
2015/849 w odniesieniu do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
oraz wpisania tych dostawców 
finansowania społecznościowego do 
wykazu podmiotów zobowiązanych do 
celów dyrektywy (UE) 2015/849.

za pośrednictwem licencjonowanych 
podmiotów podlegających wymogom w
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowania terroryzmu. W celu 
zapewnienia stabilności finansowej 
poprzez zapobieganie ryzyku prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, oraz 
z uwzględnieniem progów maksymalnej 
wartości środków, jakie można pozyskać w 
ramach oferty finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, Komisja powinna ocenić 
konieczność i proporcjonalność nałożenia 
na dostawców finansowania 
społecznościowego posiadających 
zezwolenie obowiązku przestrzegania 
krajowych przepisów wdrażających 
dyrektywę (UE) 2015/849 w odniesieniu
do prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu oraz wpisania tych dostawców 
finansowania społecznościowego do 
wykazu podmiotów zobowiązanych do 
celów dyrektywy (UE) 2015/849.

_________________ _________________

12 COM(2017) 340 final, Sprawozdanie 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie oceny ryzyka związanego 
z praniem pieniędzy i finansowaniem 
terroryzmu, które ma wpływ na rynek 
wewnętrzny i dotyczy działalności 
transgranicznej.

12 COM(2017) 340 final, Sprawozdanie 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie oceny ryzyka związanego 
z praniem pieniędzy i finansowaniem 
terroryzmu, które ma wpływ na rynek 
wewnętrzny i dotyczy działalności 
transgranicznej.

Or. en

Poprawka 169
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W celu zwalczania prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, a 
także minimalizowania ryzyka przestępstw 
i nadużyć finansowych Komisja powinna 



PE627.793v01-00 26/109 AM\1162839PL.docxPL

zbadać potencjalne stosowanie technologii 
blockchain w sektorze finansowania 
społecznościowego w celu ułatwienia 
weryfikacji danych i informacji 
dotyczących projektów finansowania 
społecznościowego oraz ofert 
prezentowanych za pośrednictwem 
platform finansowania 
społecznościowego, a tym samym poprawy 
ich identyfikowalności i bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 170
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić dostawcom usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
prowadzenie działalności transgranicznej 
bez borykania się z rozbieżnymi 
przepisami, a tym samym ułatwić 
finansowanie projektów w całej Unii przez 
inwestorów z różnych państw 
członkowskich, państwa członkowskie nie 
powinny mieć możliwości nakładania 
dodatkowych wymogów na dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego posiadających 
zezwolenie udzielone przez ESMA.

(25) Aby umożliwić dostawcom usług 
finansowania społecznościowego 
prowadzenie działalności transgranicznej 
bez borykania się z rozbieżnymi 
przepisami, a tym samym ułatwić 
finansowanie projektów w całej Unii przez 
inwestorów z różnych państw 
członkowskich, państwa członkowskie nie 
powinny mieć możliwości nakładania 
dodatkowych wymogów na dostawców 
usług finansowania społecznościowego 
posiadających zezwolenie udzielone na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 171
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby potencjalni inwestorzy jasno 
rozumieli charakter usług w zakresie 

(29) Aby potencjalni inwestorzy jasno 
rozumieli charakter usług w zakresie 
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finansowania społecznościowego oraz 
związane z nimi ryzyko, koszty i opłaty, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego powinni udzielać 
swoim klientom odpowiednich informacji.

finansowania społecznościowego oraz 
związane z nimi ryzyko, koszty i opłaty, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego powinni udzielać 
swoim klientom jasnych i 
niepogrupowanych informacji.

Or. en

Poprawka 172
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Inwestycje w produkty 
wprowadzane do obrotu na platformach 
finansowania społecznościowego nie są 
porównywalne z tradycyjnymi produktami 
inwestycyjnymi lub produktami 
oszczędnościowymi i nie powinny być 
wprowadzane do obrotu w taki sam 
sposób. W celu zapewnienia, aby 
potencjalni inwestorzy rozumieli poziom 
ryzyka związany z inwestycjami w
zakresie finansowania społecznościowego, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego powinni jednak
przeprowadzać wstępny test wiedzy 
swoich potencjalnych inwestorów, aby 
określić ich wiedzę na temat inwestycji. 
Dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego powinni zawsze 
wyraźnie ostrzegać potencjalnych 
inwestorów, gdy świadczone usługi w
zakresie finansowania społecznościowego 
są uznawane za nieodpowiednie dla nich.

(30) Inwestycje w produkty 
wprowadzane do obrotu na platformach 
finansowania społecznościowego nie są 
porównywalne z tradycyjnymi produktami 
inwestycyjnymi lub produktami 
oszczędnościowymi i nie powinny być 
wprowadzane do obrotu w taki sam 
sposób. W celu zapewnienia, aby 
potencjalni inwestorzy rozumieli poziom 
ryzyka związany z inwestycjami w
zakresie finansowania społecznościowego, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego muszą mieć obowiązek
przeprowadzać wstępny test wiedzy 
swoich potencjalnych inwestorów, aby 
określić ich wiedzę na temat inwestycji. 
Dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego powinni zawsze 
wyraźnie ostrzegać potencjalnych 
inwestorów, gdy świadczone usługi w
zakresie finansowania społecznościowego 
są uznawane za nieodpowiednie dla nich.

Or. en

Poprawka 173
Eva Kaili
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W arkuszu kluczowych informacji 
inwestycyjnych należy również uwzględnić 
szczególne cechy i ryzyko związane z
przedsiębiorstwami na wczesnym etapie 
rozwoju oraz skoncentrować się na 
istotnych informacjach na temat właścicieli 
projektów, prawach inwestorów, opłatach 
ponoszonych przez inwestorów oraz 
rodzaju oferowanych papierów 
wartościowych i umów pożyczki. Ze 
względu na to, że zainteresowany 
właściciel projektu jest najwłaściwszym 
podmiotem, który mógłby dostarczyć te 
informacje, arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych powinien być sporządzany 
przez tego właściciela projektu. Ponieważ 
jednak dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego są 
odpowiedzialni za informowanie swoich 
potencjalnych inwestorów, powinni oni 
zapewniać kompletność arkusza 
kluczowych informacji inwestycyjnych.

(32) W arkuszu kluczowych informacji 
inwestycyjnych należy również uwzględnić 
szczególne cechy i ryzyko związane z
przedsiębiorstwami na wczesnym etapie 
rozwoju oraz skoncentrować się na 
istotnych informacjach na temat właścicieli 
projektów, prawach inwestorów, opłatach 
ponoszonych przez inwestorów oraz 
rodzaju oferowanych papierów 
wartościowych i umów pożyczki.
Porównywalność ma kluczowe znaczenie 
dla potencjalnych inwestorów, dlatego 
należy udostępnić niektóre wskaźniki 
finansowe (w miejsce oświadczeń 
finansowych) opisujące rentowność, 
efektywność operacyjną i płynność 
przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że 
zainteresowany właściciel projektu jest 
najwłaściwszym podmiotem, który mógłby 
dostarczyć te informacje, arkusz 
kluczowych informacji inwestycyjnych 
powinien być sporządzany przez tego 
właściciela projektu. Ponieważ jednak 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego są odpowiedzialni za 
informowanie swoich potencjalnych 
inwestorów, powinni oni zapewniać 
kompletność arkusza kluczowych 
informacji inwestycyjnych oraz 
gwarantować zachowanie minimalnej 
należytej staranności w kwestii 
wiarygodności i bezstronności 
przekazanych informacji.

Or. en

Poprawka 174
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1162839PL.docx 29/109 PE627.793v01-00

PL

(37) Aby zapewnić sprawiedliwe i 
niedyskryminujące traktowanie 
inwestorów, dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy promują swoje 
usługi za pomocą komunikatów 
marketingowych, nie powinni traktować 
żadnego konkretnego projektu korzystniej
poprzez wyróżnienie go spośród innych 
projektów oferowanych na swojej 
platformie. Z tego względu w 
komunikatach marketingowych platformy 
finansowania społecznościowego nie 
należy przedstawiać żadnych otwartych 
ani planowanych projektów. Nie należy
jednak uniemożliwiać dostawcom usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
wspominania o skutecznie zamkniętych 
ofertach, w których inwestycje za 
pośrednictwem platformy nie są już 
możliwe.

(37) Aby zapewnić sprawiedliwe i 
niedyskryminujące traktowanie 
inwestorów, dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy promują swoje 
usługi za pomocą komunikatów 
marketingowych, nie powinni traktować 
żadnego konkretnego projektu korzystniej, 
chyba że wybór tego projektu lub tej oferty 
opiera się na obiektywnych podstawach, w 
szczególności z uwzględnieniem profilu 
ryzyka określonego przez inwestora. Nie 
należy jednak uniemożliwiać dostawcom 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego wspominania o 
skutecznie zamkniętych ofertach, w 
których inwestycje za pośrednictwem 
platformy nie są już możliwe.

Or. fr

Uzasadnienie

Platformy powinny przekazywać swoim klientom informacje na temat proponowanych 
projektów. Informacje te powinny być przekazywane w oparciu o obiektywne podstawy (tj. 
powinny odpowiadać wymogom/preferencjom wskazanym przez inwestora podczas 
definiowania profilu inwestora).

Poprawka 175
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić sprawiedliwe i
niedyskryminujące traktowanie 
inwestorów, dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy promują swoje 
usługi za pomocą komunikatów 
marketingowych, nie powinni traktować 
żadnego konkretnego projektu korzystniej
poprzez wyróżnienie go spośród innych 
projektów oferowanych na swojej 

(37) Aby zapewnić sprawiedliwe i
niedyskryminujące traktowanie 
inwestorów i właścicieli projektów, 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy promują swoje 
usługi za pomocą komunikatów 
marketingowych, nie powinni traktować 
żadnego konkretnego projektu korzystniej
od innych projektów oferowanych na 
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platformie. Z tego względu w
komunikatach marketingowych platformy 
finansowania społecznościowego nie
należy przedstawiać żadnych otwartych 
ani planowanych projektów. Nie należy
jednak uniemożliwiać dostawcom usług w
zakresie finansowania społecznościowego
wspominania o skutecznie zamkniętych 
ofertach, w których inwestycje za 
pośrednictwem platformy nie są już 
możliwe.

swojej platformie. Należy jednak
umożliwić dostawcom usług w zakresie
finansowania społecznościowego
wspominanie o skutecznie zamkniętych 
ofertach, w których inwestycje za 
pośrednictwem platformy nie są już 
możliwe, w celu ułatwienia porównywania 
wyników projektów.

Or. en

Poprawka 176
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zapewnić sprawiedliwe i
niedyskryminujące traktowanie 
inwestorów, dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy promują swoje 
usługi za pomocą komunikatów 
marketingowych, nie powinni traktować 
żadnego konkretnego projektu korzystniej 
poprzez wyróżnienie go spośród innych 
projektów oferowanych na swojej 
platformie. Z tego względu w
komunikatach marketingowych platformy 
finansowania społecznościowego nie 
należy przedstawiać żadnych otwartych 
ani planowanych projektów. Nie należy
jednak uniemożliwiać dostawcom usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
wspominania o skutecznie zamkniętych 
ofertach, w których inwestycje za 
pośrednictwem platformy nie są już 
możliwe.

(37) Aby zapewnić sprawiedliwe i
niedyskryminujące traktowanie 
inwestorów, dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy promują swoje 
usługi za pomocą komunikatów 
marketingowych, nie powinni traktować 
żadnego konkretnego projektu korzystniej 
poprzez wyróżnienie go spośród innych 
projektów oferowanych na swojej 
platformie. Nie należy jednak 
uniemożliwiać dostawcom usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
wspominania o skutecznie zamkniętych 
ofertach, w których inwestycje za 
pośrednictwem platformy nie są już 
możliwe. Zgodnie z tą samą logiką 
platformy finansowania 
społecznościowego powinny również 
udostępniać inwestorom informacje o 
współczynnikach niewykonania 
zobowiązania platformy.

Or. en

Poprawka 177
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Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Ważne jest skuteczne i efektywne 
zapewnienie przestrzegania wymogów 
dotyczących udzielania zezwoleń oraz 
świadczenia usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. ESMA powinien zatem 
uzyskać kompetencje do wydawania 
zezwoleń i sprawowania nadzoru. Aby 
umożliwić ESMA wykonywanie tych 
uprawnień nadzorczych, należy przyznać 
mu uprawnienia do wzywania do 
udzielenia informacji, prowadzenia 
dochodzeń ogólnych i kontroli na miejscu, 
wydawania publicznych ogłoszeń i
ostrzeżeń oraz nakładania sankcji. ESMA 
powinien korzystać ze swoich kompetencji 
w zakresie nadzoru i sankcjonowania w
sposób proporcjonalny.

(40) Ważne jest skuteczne i efektywne 
zapewnienie przestrzegania wymogów 
dotyczących udzielania zezwoleń oraz 
świadczenia usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Aby umożliwić ESMA 
wykonywanie tych uprawnień 
nadzorczych, należy przyznać mu 
uprawnienia do wzywania do udzielenia 
informacji, prowadzenia dochodzeń 
ogólnych i kontroli na miejscu, wydawania 
publicznych ogłoszeń i ostrzeżeń oraz 
nakładania sankcji. ESMA powinien 
korzystać ze swoich kompetencji w
zakresie nadzoru i sankcjonowania w
sposób proporcjonalny.

Or. en

Poprawka 178
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Ważne jest skuteczne i efektywne 
zapewnienie przestrzegania wymogów 
dotyczących udzielania zezwoleń oraz 
świadczenia usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. ESMA powinien zatem 
uzyskać kompetencje do wydawania 
zezwoleń i sprawowania nadzoru. Aby 
umożliwić ESMA wykonywanie tych 
uprawnień nadzorczych, należy przyznać
mu uprawnienia do wzywania do 

(40) Ważne jest skuteczne i efektywne 
zapewnienie przestrzegania wymogów 
dotyczących udzielania zezwoleń oraz 
świadczenia usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Właściwy organ 
krajowy powinien zatem uzyskać 
kompetencje do wydawania zezwoleń i
sprawowania nadzoru. Właściwemu 
organowi krajowemu należy przyznać 
uprawnienia do wzywania do udzielenia 
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udzielenia informacji, prowadzenia 
dochodzeń ogólnych i kontroli na miejscu, 
wydawania publicznych ogłoszeń i
ostrzeżeń oraz nakładania sankcji. ESMA
powinien korzystać ze swoich kompetencji 
w zakresie nadzoru i sankcjonowania w
sposób proporcjonalny.

informacji, prowadzenia dochodzeń 
ogólnych i kontroli na miejscu, wydawania 
publicznych ogłoszeń i ostrzeżeń oraz 
nakładania sankcji. Właściwy organ 
krajowy powinien korzystać ze swoich 
kompetencji w zakresie nadzoru i
sankcjonowania w sposób proporcjonalny.

Or. en

Poprawka 179
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Ważne jest skuteczne i efektywne 
zapewnienie przestrzegania wymogów 
dotyczących udzielania zezwoleń oraz 
świadczenia usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. ESMA powinien zatem 
uzyskać kompetencje do wydawania 
zezwoleń i sprawowania nadzoru. Aby 
umożliwić ESMA wykonywanie tych 
uprawnień nadzorczych, należy przyznać 
mu uprawnienia do wzywania do 
udzielenia informacji, prowadzenia 
dochodzeń ogólnych i kontroli na miejscu, 
wydawania publicznych ogłoszeń i
ostrzeżeń oraz nakładania sankcji. ESMA 
powinien korzystać ze swoich kompetencji 
w zakresie nadzoru i sankcjonowania w
sposób proporcjonalny.

(40) Ważne jest skuteczne i efektywne 
zapewnienie przestrzegania wymogów 
dotyczących udzielania zezwoleń oraz 
świadczenia usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. ESMA powinien zatem 
uzyskać kompetencje do wydawania 
zezwoleń i sprawowania nadzoru. Aby 
umożliwić ESMA wykonywanie tych 
uprawnień nadzorczych, należy przyznać 
mu uprawnienia do wzywania do 
udzielenia informacji, prowadzenia 
dochodzeń ogólnych i kontroli na miejscu, 
wydawania publicznych ogłoszeń i
ostrzeżeń oraz nakładania sankcji. ESMA 
powinien korzystać ze swoich kompetencji 
w zakresie nadzoru i sankcjonowania w
sposób proporcjonalny i ściśle 
współpracować z właściwymi organami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 180
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Przyznanie tych kompetencji 
ESMA umożliwia bardziej skuteczne i
centralnie zarządzane udzielanie zezwoleń 
i sprawowanie nadzoru, generując 
korzyści skali. Taki centralny system 
nadzoru jest korzystny dla uczestników 
rynku ze względu na większą 
przejrzystość, ochronę inwestorów i
wydajność rynku.

skreśla się

Or. en

Poprawka 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Przyznanie tych kompetencji 
ESMA umożliwia bardziej skuteczne i
centralnie zarządzane udzielanie zezwoleń 
i sprawowanie nadzoru, generując korzyści 
skali. Taki centralny system nadzoru jest 
korzystny dla uczestników rynku ze 
względu na większą przejrzystość, ochronę 
inwestorów i wydajność rynku.

(41) Przyznanie tych kompetencji 
ESMA umożliwia bardziej skuteczne i
centralnie zarządzane udzielanie zezwoleń 
i sprawowanie nadzoru, generując korzyści 
skali. Taki centralny system nadzoru
pozwala uniknąć rozbieżności w obrębie 
UE i jest korzystny dla uczestników rynku 
ze względu na większą przejrzystość, 
ochronę inwestorów i wydajność rynku.

Or. en

Poprawka 182
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) ESMA powinien pobierać opłaty 
od podmiotów bezpośrednio 
nadzorowanych, aby pokryć swoje koszty, 

skreśla się
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w tym koszty pośrednie. Uwzględniając 
wczesny etap rozwoju branży 
finansowania społecznościowego, 
wysokość opłaty powinna być 
proporcjonalna do wielkości podmiotu 
bezpośrednio nadzorowanego.

Or. en

Poprawka 183
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) ESMA powinien pobierać opłaty od 
podmiotów bezpośrednio nadzorowanych, 
aby pokryć swoje koszty, w tym koszty
pośrednie. Uwzględniając wczesny etap 
rozwoju branży finansowania 
społecznościowego, wysokość opłaty 
powinna być proporcjonalna do wielkości 
podmiotu bezpośrednio nadzorowanego.

(42) Właściwy organ krajowy powinien 
pobierać opłaty od podmiotów 
bezpośrednio nadzorowanych, aby pokryć 
swoje koszty, w tym koszty pośrednie. 
Uwzględniając wczesny etap rozwoju 
branży finansowania społecznościowego, 
wysokość opłaty powinna być 
proporcjonalna do wielkości podmiotu 
bezpośrednio nadzorowanego.

Or. en

Poprawka 184
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działalności i organizacji 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego;

a) działalności i organizacji 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego opartego na 
pożyczkach i kapitałowych modeli 
finansowania społecznościowego;

Or. en
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Poprawka 185
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielania zezwoleń dostawcom 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego oraz nadzoru nad tymi 
dostawcami;

b) udzielania zezwoleń dostawcom 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego opartego na 
pożyczkach i kapitałowych modeli 
finansowania społecznościowego oraz 
nadzoru nad tymi dostawcami;

Or. en

Poprawka 186
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przejrzystości i komunikatów 
marketingowych odnośnie do świadczenia 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w Unii.

c) przejrzystości i komunikatów 
marketingowych odnośnie do świadczenia 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego opartego na 
pożyczkach i kapitałowych modeli 
finansowania społecznościowego w Unii.

Or. en

Poprawka 187
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do osób prawnych, które decydują się 
ubiegać o zezwolenie zgodnie z art. 10, 
oraz do dostawców usług w zakresie 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do osób prawnych, które decydują się 
ubiegać o zezwolenie zgodnie z art. 10, 
oraz do dostawców usług w zakresie 
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finansowania społecznościowego 
posiadających zezwolenie udzielone 
zgodnie z tym artykułem w odniesieniu do 
świadczenia usług finansowania 
społecznościowego.

finansowania społecznościowego 
posiadających zezwolenie udzielone 
zgodnie z tym artykułem w odniesieniu do 
świadczenia usług finansowania 
społecznościowego. Posiadanie 
rzeczywistej i stałej siedziby w państwie 
członkowskim UE przez takie osoby 
prawne stanowi warunek ubiegania się o 
zezwolenie.

Or. en

Poprawka 188
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług w zakresie finansowania 
społecznościowego świadczonych przez 
osoby fizyczne lub prawne zgodnie z
prawem krajowym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 189
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług w zakresie finansowania 
społecznościowego świadczonych przez 
osoby fizyczne lub prawne zgodnie z
prawem krajowym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 190
Eva Kaili



AM\1162839PL.docx 37/109 PE627.793v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowe przepisy dotyczące 
wymogów licencyjnych w odniesieniu do 
właścicieli projektów lub inwestorów nie 
uniemożliwiają im wykorzystywania usług 
finansowania społecznościowego 
świadczonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem przez dostawców usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
zatwierdzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 191
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
1 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
8 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

Or. en

Poprawka 192
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
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1 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

8 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

Or. en

Poprawka 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
1 000 000 EUR na każdą ofertę 
finansowania społecznościowego, 
obliczanej za okres 12 miesięcy w
odniesieniu do danego projektu opartego 
na finansowaniu społecznościowym.

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
8 000 000 EUR na każdą ofertę 
finansowania społecznościowego, 
obliczanej za okres 12 miesięcy w
odniesieniu do danego projektu opartego 
na finansowaniu społecznościowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podniesienie progu, od którego platforma ma obowiązek wyemitować 
prospekt. Próg 1 mln EUR może mieć potencjalnie ograniczający charakter w nadchodzących 
latach.

Poprawka 194
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
1 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
8 000 000 EUR na każdą ofertę 
finansowania społecznościowego, 
obliczanej za okres 12 miesięcy w
odniesieniu do danego projektu opartego 
na finansowaniu społecznościowym.
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Or. en

Poprawka 195
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
1 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

d) ofert finansowania 
społecznościowego o wartości ponad
8 000 000 EUR na ofertę finansowania 
społecznościowego, obliczanej za okres 12 
miesięcy w odniesieniu do danego projektu 
opartego na finansowaniu 
społecznościowym.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dostawców usług finansowania 
społecznościowego, którzy ułatwiają 
pozyskanie kapitału za pośrednictwem 
swoich platform w drodze pierwszych ofert 
kryptowalutowych (ICO) z emisją tokenów 
bez scentralizowanego emitenta.

Or. en

Poprawka 197
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dostawców usług finansowania 
społecznościowego, którzy wykorzystują 
pierwsze oferty kryptowalutowe (ICO) na 
swoich platformach;

Or. en

Poprawka 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przepisy państw członkowskich 
dotyczące wymogów licencyjnych w 
odniesieniu do właścicieli projektów lub 
inwestorów nie uniemożliwiają im 
wykorzystywania usług finansowania 
społecznościowego świadczonych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem przez 
dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zatwierdzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 199
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „usługa finansowania 
społecznościowego” oznacza kojarzenie 
inwestorów zainteresowanych 
finansowaniem działalności gospodarczej 
z właścicielami projektów poprzez 
wykorzystanie platformy finansowania 
społecznościowego, obejmujące 
którekolwiek z poniższych działań:

a) „usługa finansowania 
społecznościowego” oznacza zapewnianie
platformy finansowania 
społecznościowego umożliwiającej:
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Or. en

Poprawka 200
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „usługa finansowania 
społecznościowego” oznacza kojarzenie 
inwestorów zainteresowanych 
finansowaniem działalności gospodarczej z
właścicielami projektów poprzez 
wykorzystanie platformy finansowania 
społecznościowego, obejmujące 
którekolwiek z poniższych działań:

a) „usługa finansowania 
społecznościowego” oznacza kojarzenie 
inwestorów lub pożyczkodawców
zainteresowanych finansowaniem 
działalności gospodarczej z
przedsiębiorstwami lub właścicielami 
projektów poprzez wykorzystanie 
platformy finansowania 
społecznościowego, obejmujące 
którekolwiek z poniższych działań:

Or. en

Poprawka 201
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ułatwianie udzielania pożyczek; (i) usługę finansowania 
społecznościowego w ramach oferty 
bezpośredniej:

Or. en

Poprawka 202
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i



PE627.793v01-00 42/109 AM\1162839PL.docxPL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ułatwianie udzielania pożyczek; (i) ułatwianie udzielania pożyczek, 
zwane również finansowaniem 
społecznościowym opartym na 
pożyczkach;

Or. en

Poprawka 203
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie kojarzenia tylko 
inwestorów z właścicielem lub 
właścicielami projektów; oraz

Or. en

Poprawka 204
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie kojarzenia tylko 
właściciela projektu z inwestorem lub 
inwestorami.

Or. en

Poprawka 205
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(ii) subemisję bez gwarancji przejęcia 
emisji, o której to subemisji mowa w sekcji 
A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 
2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych 
papierów wartościowych emitowanych 
przez właścicieli projektów oraz 
przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
klientów, o którym mowa w sekcji A pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w
odniesieniu do tych zbywalnych papierów 
wartościowych;

(ii) pośrednictwo w zakresie usług 
finansowania społecznościowego;

Or. en

Poprawka 206
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) subemisję bez gwarancji przejęcia 
emisji, o której to subemisji mowa w sekcji 
A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 
2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych 
papierów wartościowych emitowanych 
przez właścicieli projektów oraz 
przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
klientów, o którym mowa w sekcji A pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w
odniesieniu do tych zbywalnych papierów 
wartościowych;

(ii) subemisję bez gwarancji przejęcia
emisji, o której to subemisji mowa w sekcji 
A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 
2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych 
papierów wartościowych, w tym tokenów 
w ramach ICO, emitowanych przez
przedsiębiorstwa i właścicieli projektów 
oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
klientów, o którym mowa w sekcji A pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w
odniesieniu do tych zbywalnych papierów 
wartościowych;

Or. en

Poprawka 207
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(ii) subemisję bez gwarancji przejęcia 
emisji, o której to subemisji mowa w sekcji 
A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 
2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych 
papierów wartościowych emitowanych 
przez właścicieli projektów oraz 
przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
klientów, o którym mowa w sekcji A pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w
odniesieniu do tych zbywalnych papierów 
wartościowych;

(ii) subemisję bez gwarancji przejęcia 
emisji, o której to subemisji mowa w sekcji 
A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 
2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych 
papierów wartościowych emitowanych 
przez właścicieli projektów oraz 
przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
klientów, o którym mowa w sekcji A pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w
odniesieniu do tych zbywalnych papierów 
wartościowych, zwaną również 
kapitałowym modelem finansowania 
społecznościowego;

Or. en

Poprawka 208
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie co najmniej skojarzenia 
inwestora z właścicielem lub 
właścicielami projektu oraz ustalenie ceny 
i pakietu ofert; oraz

Or. en

Poprawka 209
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie co najmniej skojarzenia 
właściciela projektu z inwestorem lub 
inwestorami oraz ustalenie ceny ofert.

Or. en
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Poprawka 210
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) co najmniej następujące działania 
(między innymi) należy uznać za usługi, o 
których mowa w podpunkcie (ii):

a) subemisję bez gwarancji przejęcia 
emisji, o której to subemisji mowa w sekcji 
A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 
2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych 
papierów wartościowych emitowanych 
przez właścicieli projektów;

b) ofertę doradztwa inwestycyjnego, o
której mowa w sekcji A pkt 5 załącznika I 
do dyrektywy 2014/65/UE, w odniesieniu 
do tychże zbywalnych papierów 
wartościowych; oraz

c) przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
klientów, o którym mowa w sekcji A pkt 1 
załącznika I do dyrektywy 2014/65, w
odniesieniu do tychże zbywalnych 
papierów wartościowych;

Or. en

Poprawka 211
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) ułatwianie składania ofert przez 
inwestorów podmiotowi emitującemu 
tokeny w ramach pierwszych ofert 
kryptowalutowych (ICO) z 
wykorzystaniem kontrahenta;

Or. en
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Poprawka 212
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „dostawca usług finansowania 
społecznościowego” oznacza osobę 
prawną, która świadczy usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego i
uzyskała w tym celu zezwolenie od 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych (ESMA) zgodnie 
z art. 11 niniejszego rozporządzenia;

c) „dostawca usług finansowania 
społecznościowego” oznacza osobę 
prawną, która świadczy usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego opartego 
na pożyczkach i kapitałowych modeli 
finansowania społecznościowego i
uzyskała w tym celu zezwolenie od 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych (ESMA) zgodnie 
z art. 11 niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 213
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „pierwsza oferta kryptowalutowa
lub ICO” oznacza każdą ofertę publiczną 
złożoną przez przedsiębiorstwo emitujące 
tokeny stanowiące:

a) prawa własności przedsiębiorstwa 
emitującego równoważne udziałom w 
przedsiębiorstwach (tokeny kapitałowe);

b) prawa do przyszłego przepływu środków 
pieniężnych przedsiębiorstwa emitującego 
równoważne obligacjom (tokeny 
obligacyjne).

Powyższe cechy przypisują tokeny do 
kategorii „zbywalnych papierów 
wartościowych” zgodnie z ppkt. (i) 
niniejszego ustępu.

Or. en
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Poprawka 214
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „pierwsza oferta kryptowalutową 
lub ICO” oznacza wydarzenie z zakresu 
finansowania społecznościowego 
generujące tokeny emitowane i 
sprzedawane przez podmiot gospodarczy, 
które daje nabywcy prawo do wystąpienia 
z roszczeniem własności wobec 
przedsiębiorstwa emitującego (token 
kapitałowy) lub do wystąpienia z 
roszczeniem do przyszłego przepływu 
środków pieniężnych przedsiębiorstwa 
(token obligacyjny);

Or. en

Poprawka 215
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) „pożyczka” oznacza umowę, na 
mocy której podlegająca zwrotowi kwota 
jest udostępniana przez jednego lub więcej 
klientów jednemu lub większej liczbie 
właścicieli projektu za pośrednictwem 
platformy finansowania 
społecznościowego;

Or. en

Poprawka 216
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „pierwsza oferta kryptowalutową 
lub ICO” oznacza metodę pozyskiwania 
środków w ramach oferty publicznej za 
pomocą tokenów, które są udostępniane 
do sprzedaży przez przedsiębiorstwo lub 
osobę indywidualną w zamian za walutę 
fiat lub kryptowaluty;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) „token” oznacza dowolną formę 
cyfrowego nośnika wymiany, cyfrową 
jednostkę księgową lub nośnik wartości, 
które są służą jako aktywa lub 
reprezentują aktywa;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lc) „kryptowaluta” oznacza 
matematyczną zdecentralizowaną walutę
wirtualną, która jest chroniona za pomocą 
kryptografii, opiera się na publicznych i 
prywatnych kluczach do przenoszenia 
wartości z jednej osoby na drugą i może 
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być kryptograficznie podpisana przy 
okazji każdego transferu;

Or. en

Poprawka 219
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 38 w celu określenia dalszych 
elementów technicznych definicji 
zawartych w ust. 1, aby uwzględnić rozwój 
sytuacji rynkowej, postęp techniczny oraz 
doświadczenia w zakresie funkcjonowania 
platform finansowania społecznościowego 
i świadczenia usług finansowania 
społecznościowego.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 38 w celu określenia dalszych 
elementów technicznych i prawnych
definicji zawartych w ust. 1, aby 
uwzględnić rozwój sytuacji rynkowej, 
postęp techniczny oraz doświadczenia w
zakresie funkcjonowania platform 
finansowania społecznościowego i
świadczenia usług finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 220
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. usługi w zakresie finansowania 
społecznościowego świadczone są 
wyłącznie przez osoby prawne posiadające 
rzeczywistą i stałą siedzibę w państwie 
członkowskim Unii, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w
charakterze dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego zgodnie z
art. 11 niniejszego rozporządzenia.

1. Usługi w zakresie finansowania 
społecznościowego świadczone są 
wyłącznie przez osoby prawne posiadające 
rzeczywistą i stałą siedzibę w państwie 
członkowskim Unii, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w
charakterze dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego zgodnie z
art. 10 niniejszego rozporządzenia.
Równocześnie osoby prawne posiadające 
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siedzibę w państwie trzecim nie mogą 
wnioskować o zezwolenie dla dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 221
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
wypłacają ani nie przyjmują żadnego 
wynagrodzenia, upustu ani korzyści 
niepieniężnej za przekierowywanie zleceń 
inwestorów do konkretnej oferty 
finansowania społecznościowego 
oferowanej na swojej platformie lub do 
konkretnej oferty finansowania 
społecznościowego oferowanej na 
platformie osoby trzeciej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 222
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do wykorzystywania 
spółek celowych do świadczenia usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego mają tylko prawo do 
przeniesienia jednego składnika aktywów 
do spółki celowej, aby umożliwić 
inwestorom przejęcie ekspozycji na ten 
składnik aktywów w drodze nabycia 

5. W odniesieniu do wykorzystywania 
spółek inwestycyjnych, w tym spółek
celowych do świadczenia usług w zakresie 
finansowania społecznościowego na rzecz 
inwestorów, którzy są uprawnionymi 
kontrahentami lub wybieralnymi 
inwestorami profesjonalnymi zgodnie z 
dyrektywą 2014/65/UE, dostawcy usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
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papierów wartościowych. Decyzja o
przejęciu ekspozycji na te aktywa bazowe 
należy wyłącznie do inwestorów.

mają tylko prawo do przeniesienia jednego
lub więcej składników aktywów do spółki 
celowej, aby umożliwić inwestorom 
przejęcie ekspozycji na te składniki
aktywów w drodze nabycia papierów 
wartościowych. Decyzja o przejęciu 
ekspozycji na te aktywa bazowe należy 
wyłącznie do inwestorów.

Or. en

Poprawka 223
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do wykorzystywania 
spółek celowych do świadczenia usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego mają tylko prawo do 
przeniesienia jednego składnika aktywów 
do spółki celowej, aby umożliwić 
inwestorom przejęcie ekspozycji na ten 
składnik aktywów w drodze nabycia 
papierów wartościowych. Decyzja o
przejęciu ekspozycji na te aktywa bazowe 
należy wyłącznie do inwestorów.

5. W odniesieniu do wykorzystywania 
spółek celowych do świadczenia usług w
zakresie finansowania społecznościowego
dla inwestorów, którzy nie są 
uprawnionymi kontrahentami, dostawcy 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego mają tylko prawo do 
przeniesienia jednego składnika aktywów 
do spółki celowej, aby umożliwić 
inwestorom przejęcie ekspozycji na ten 
składnik aktywów w drodze nabycia 
papierów wartościowych. Decyzja o
przejęciu ekspozycji na te aktywa bazowe 
należy wyłącznie do inwestorów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
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Zapewnianie pierwszych ofert 
kryptowalutowych (ICO)

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do dostawców usług z 
zakresu finansowania społecznościowego 
zatwierdzonych zgodnie z art. 10, którzy 
ułatwiają ICO wchodzące w zakres 
niniejszego artykułu.

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie wyłącznie do ICO 
dotyczących tokenów, jeżeli występuje 
scentralizowany emitent tokenów.

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie wyłącznie do ICO 
dotyczących tokenów, które są albo 
pożyczkami, albo zbywalnymi papierami 
wartościowymi.

4. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie wyłącznie do pierwszego 
wprowadzenia lub zbycia tokenów, nie ma 
natomiast zastosowania do wtórnego 
handlu takimi tokenami.

5. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do ofert tokenów na rynku 
niepublicznym.

6. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do ICO o szacunkowej 
wartości ponad 8 000 000 EUR na emisję 
w ramach ICO.

Or. en

Poprawka 225
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Zapewnianie pierwszych ofert 
kryptowalutowych (ICO)

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego oferujący usługi, o 
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których mowa w art. 3 ust. 1 lit. ia)
ppkt (iv), są objęci zakresem niniejszego 
rozporządzenia pod warunkiem spełnienia 
kryteriów określonych w art. 10.

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie wyłącznie do początkowej 
sprzedaży tokenów.

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do ofert tokenów na rynku 
niepublicznym.

Or. en

Poprawka 226
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Wymogi należytej staranności

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zachowują minimalny poziom należytej 
staranności wobec właścicieli projektów 
zgłaszających projekt do finansowania na 
platformie finansowania 
społecznościowego.

2. Minimalny poziom należytej 
staranności, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje:

a) brak wyroku skazującego i kar z tytułu 
naruszenia przepisów krajowych 
obowiązujących w dziedzinie prawa 
handlowego, prawa dotyczącego 
niewypłacalności, prawodawstwa 
dotyczącego usług finansowych, 
prawodawstwa dotyczącego 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
prawodawstwa dotyczącego zwalczania 
nadużyć finansowych lub prawodawstwa 
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dotyczącego odpowiedzialności 
zawodowej;

b) dowód, że właściciel projektu lub 
przedsiębiorstwo ubiegające się o 
finansowanie za pośrednictwem platformy 
finansowania społecznościowego nie ma 
siedziby w jurysdykcjach, które znalazły 
się w stosownym wykazie w ramach 
odnośnej polityki unijnej w dziedzinie 
jurysdykcji niechętnych współpracy lub 
które wskazano jako państwa trzecie 
wysokiego ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/849, lub które nie 
zachowują rzeczywistej zgodności z
unijnymi lub międzynarodowo 
uzgodnionymi normami podatkowymi 
dotyczącymi przejrzystości i wymiany 
informacji.

Or. en

Poprawka 227
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego
ustanawiają i utrzymują skuteczne i
przejrzyste procedury szybkiego, 
sprawiedliwego i spójnego rozpatrywania 
skarg otrzymywanych od klientów.

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego posiadają, utrzymują i 
podają do publicznej wiadomości
skuteczne i przejrzyste procedury 
szybkiego, sprawiedliwego i spójnego 
rozpatrywania skarg otrzymywanych od 
klientów.

Or. en

Poprawka 228
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ustanawiają i utrzymują skuteczne i
przejrzyste procedury szybkiego, 
sprawiedliwego i spójnego rozpatrywania 
skarg otrzymywanych od klientów.

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ustanawiają i utrzymują skuteczne, 
przejrzyste i znormalizowane procedury 
szybkiego, sprawiedliwego i spójnego 
rozpatrywania skarg otrzymywanych od 
klientów.

Or. fr

Poprawka 229
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie mają 
żadnego udziału finansowego w żadnej 
ofercie finansowania społecznościowego 
na swoich platformach finansowania 
społecznościowego.

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie mają 
żadnego udziału finansowego w żadnej 
ofercie finansowania społecznościowego 
na swoich platformach finansowania 
społecznościowego, chyba że udostępniają 
te informacje w odpowiedni sposób 
potencjalnym inwestorom i inwestorom 
zarejestrowanym na platformie. Dostawcy 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego ustanawiają jasne i 
przejrzyste procedury.

Or. fr

Uzasadnienie

Platformy powinny przekazywać swoim klientom informacje na temat proponowanych 
projektów. Informacje muszą być przekazywane w sposób obiektywny. Po sprecyzowaniu 
przez inwestorów profilu ryzyka platforma powinna w szczególności proponować im projekty 
dostosowane do tego, czego szukają.

Poprawka 230
Caroline Nagtegaal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego nie mają 
żadnego udziału finansowego w żadnej 
ofercie finansowania społecznościowego 
na swoich platformach finansowania 
społecznościowego.

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego nie mają żadnego 
udziału finansowego w żadnej ofercie 
finansowania społecznościowego na 
swoich platformach finansowania 
społecznościowego z wyjątkiem 
przypadków, gdy udział finansowy ma na 
celu systematyczne zapewnianie w 
odniesieniu do wszystkich ofert zgodności 
interesów dostawców usług finansowania 
społecznościowego z interesami 
inwestorów lub gdy jest on środkiem 
interwencji w celu zapewnienia 
integralności rynku.

Or. en

Poprawka 231
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie mają 
żadnego udziału finansowego w żadnej 
ofercie finansowania społecznościowego 
na swoich platformach finansowania 
społecznościowego.

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie mają 
żadnego udziału finansowego w żadnej 
ofercie finansowania społecznościowego 
na swoich platformach finansowania 
społecznościowego, chyba że udział 
finansowy dotyczy wszystkich projektów 
lub ofert w systematyczny i 
niedyskryminujący sposób, w celu 
zapewnienia dostosowania interesów 
wśród inwestorów.

Or. en

Poprawka 232
Marco Valli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
przyjmują w charakterze swoich klientów 
żadnego ze swoich udziałowców 
posiadających co najmniej 20 % kapitału 
zakładowego lub praw głosu, żadnego z
członków swojego personelu 
kierowniczego lub pracowników ani żadnej 
osoby bezpośrednio lub pośrednio 
powiązanej z tymi udziałowcami, 
personelem kierowniczym i pracownikami 
stosunkiem kontroli zdefiniowanym w art.
4 ust. 1 pkt 35 lit. b) dyrektywy 
2014/65/UE.

2. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
przyjmują w charakterze swoich klientów 
żadnego ze swoich udziałowców 
posiadających co najmniej 20 % kapitału 
zakładowego lub praw głosu, żadnego z
członków swojego personelu 
kierowniczego lub pracowników ani żadnej 
osoby wywierającej lub mającej 
możliwość wywierania znacznego wpływu 
na projekty finansowania 
społecznościowego i oferty dostępne na 
platformie finansowania 
społecznościowego oraz sprawującej lub 
mającej możliwość sprawowania nad nimi
kontroli.

Or. en

Poprawka 233
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
przyjmują w charakterze swoich klientów 
żadnego ze swoich udziałowców 
posiadających co najmniej 20 % kapitału 
zakładowego lub praw głosu, żadnego z
członków swojego personelu 
kierowniczego lub pracowników ani żadnej 
osoby bezpośrednio lub pośrednio 
powiązanej z tymi udziałowcami, 
personelem kierowniczym i pracownikami 
stosunkiem kontroli zdefiniowanym w art.
4 ust. 1 pkt 35 lit. b) dyrektywy 
2014/65/UE.

2. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
przyjmują w charakterze swoich klientów 
żadnego ze swoich udziałowców 
posiadających co najmniej 10% kapitału 
zakładowego lub praw głosu, żadnego z
członków swojego personelu 
kierowniczego lub pracowników ani żadnej 
osoby bezpośrednio lub pośrednio 
powiązanej z tymi udziałowcami, 
personelem kierowniczym i pracownikami 
stosunkiem kontroli zdefiniowanym w art.
4 ust. 1 pkt 35 lit. b) dyrektywy 
2014/65/UE.
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Or. en

Poprawka 234
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ujawniają swoim klientom i potencjalnym 
klientom ogólny charakter i źródła 
konfliktów interesów oraz działania 
podjęte w celu ograniczenia tego ryzyka, 
jeżeli uznają, że jest to konieczne, aby 
środki podjęte zgodnie z przepisami 
wewnętrznymi, o których mowa w ust. 3, 
były skuteczne.

5. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ujawniają swoim klientom i potencjalnym 
klientom ogólny charakter i źródła 
konfliktów interesów oraz działania 
podjęte w celu ograniczenia tego ryzyka.

Or. en

Poprawka 235
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Dostosowanie prowizji platformy do 
interesów inwestorów

1. Należy wspierać mechanizmy zachęt, 
aby zagwarantować dopasowanie zachęt 
stosowanych przez platformy do 
inwestorów.

2. Platformy finansowania 
społecznościowego mogą uczestniczyć w 
finansowaniu projektu. Udział ten nie 
przekracza 2 % łącznego kapitału 
zgromadzonego na projekt.

3. Dostawca usług w zakresie 
finansowania społecznościowego może 
otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za 
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pomyślny wynik sprawy, jeżeli projekt z 
powodzeniem zostanie zdjęty z platformy.

4. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego opisują 
ESMA dostosowanie polityki prowizji, 
które zamierzają stosować, przed 
wystąpieniem o zezwolenie i zatwierdzenie 
tej polityki.

5. Platformy mogą zmienić dostosowanie 
polityki prowizji co trzy lata. Zmiana 
podlega zatwierdzeniu przez ESMA.

6. Platformy wyraźnie opisują 
dostosowanie polityki prowizji w swojej 
witrynie internetowej w widocznym 
miejscu.

Or. en

Poprawka 236
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Outsourcing funkcji operacyjnych 
do podmiotów zewnętrznych nie może w
sposób istotny naruszać jakości kontroli 
wewnętrznej dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego oraz 
zdolności ESMA do monitorowania 
zgodności działalności dostawcy usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
ze wszystkimi obowiązkami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

2. Outsourcing funkcji operacyjnych 
do podmiotów zewnętrznych nie może w
sposób istotny naruszać jakości kontroli 
wewnętrznej dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego oraz 
zdolności właściwego organu krajowego
do monitorowania zgodności działalności 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego ze wszystkimi 
obowiązkami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 237
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Outsourcing funkcji operacyjnych 
do podmiotów zewnętrznych nie może w
sposób istotny naruszać jakości kontroli 
wewnętrznej dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego oraz 
zdolności ESMA do monitorowania 
zgodności działalności dostawcy usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
ze wszystkimi obowiązkami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

2. Outsourcing funkcji operacyjnych 
do podmiotów zewnętrznych nie może 
naruszać jakości kontroli wewnętrznej 
dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego oraz zdolności ESMA 
do monitorowania zgodności działalności 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego ze wszystkimi 
obowiązkami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 238
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego lub 
dostawcy usług będący osobami trzecimi 
działającymi w ich imieniu nie 
przechowują środków finansowych 
klientów ani nie świadczą usług 
płatniczych, chyba że te środki finansowe 
są przeznaczone na świadczenie usług 
płatniczych związanych z usługami 
finansowania społecznościowego, a 
dostawca usług w zakresie finansowania 
społecznościowego lub dostawca usług 
będący osobą trzecią działający w jego 
imieniu jest dostawcą usług płatniczych 
zdefiniowanym w art. 4 pkt 11 dyrektywy
(UE) 2015/2366.

2. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego lub 
dostawcy usług będący osobami trzecimi 
działającymi w ich imieniu nie 
przechowują środków finansowych 
klientów ani nie świadczą usług 
płatniczych, ani też nie występują w 
charakterze powierników, chyba że te 
środki finansowe są przeznaczone na 
świadczenie usług płatniczych związanych 
z usługami finansowania 
społecznościowego, a dostawca usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
lub dostawca usług będący osobą trzecią 
działający w jego imieniu jest dostawcą 
usług płatniczych zdefiniowanym w art. 4 
pkt 11 dyrektywy (UE) 2015/2366.

Or. en

Poprawka 239
Anne Sander
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
w zakresie finansowania 
społecznościowego – zarówno sami, jak i 
za pośrednictwem osoby trzeciej – nie 
świadczą usług płatniczych ani nie 
przechowują i nie zabezpieczają środków 
finansowych w odniesieniu do usług 
finansowania społecznościowego, 
wówczas tacy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
wprowadzają i utrzymują ustalenia 
zapewniające, by właściciele projektów 
akceptowali finansowanie ofert 
finansowania społecznościowego lub 
jakąkolwiek płatność wyłącznie za 
pośrednictwem dostawcy usług płatniczych 
zdefiniowanego w art. 4 pkt 11 dyrektywy
(UE) 2015/2366.

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
w zakresie finansowania 
społecznościowego – zarówno sami, jak i 
za pośrednictwem osoby trzeciej – nie 
świadczą usług płatniczych ani nie 
przechowują i nie zabezpieczają środków 
finansowych w odniesieniu do usług 
finansowania społecznościowego, 
wówczas tacy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
wprowadzają i utrzymują ustalenia 
zapewniające, by właściciele projektów 
akceptowali finansowanie ofert 
finansowania społecznościowego lub 
jakąkolwiek płatność wyłącznie za 
pośrednictwem dostawcy usług płatniczych
lub agenta świadczącego usługi płatnicze
zdefiniowanego w art. 4 pkt 11 i art. 19
dyrektywy (UE) 2015/2366.

Or. fr

Uzasadnienie

Platformy powinny móc świadczyć usługę płatniczą za pośrednictwem osób trzecich, 
tj. zgodnie z art. 19 drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych.

Poprawka 240
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba prawna, która zamierza
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w charakterze 

1. Każda osoba prawna, która 
zamierza zostać dostawcą usług
finansowania społecznościowego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, składa
wniosek do właściwego organu krajowego 
państwa członkowskiego, w którym ma 
siedzibę, o udzielenie zezwolenia na



PE627.793v01-00 62/109 AM\1162839PL.docxPL

dostawcy usług finansowania 
społecznościowego.

świadczenie usług finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 241
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba prawna, która zamierza
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego.

1. Każda osoba prawna, która 
zamierza zostać dostawcą usług
finansowania społecznościowego, składa
wniosek do właściwego organu krajowego 
państwa członkowskiego, w którym ma 
siedzibę, o udzielenie zezwolenia na
świadczenie usług finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 242
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba prawna, która zamierza
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego.

1. Osoba prawna, która zamierza
zostać dostawcą usług finansowania 
społecznościowego, składa wniosek do
właściwego organu krajowego państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę, o 
udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w charakterze dostawcy usług 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 243
Eva Kaili
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba prawna, która zamierza 
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego.

1. Osoba prawna, która zamierza 
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego. ESMA informuje 
właściwy organ krajowy o otrzymaniu 
wniosku o udzielenie zezwolenia. 
Właściwy organ krajowy może przesłać 
ESMA notatkę z ewentualnymi 
zastrzeżeniami lub uwagami na temat 
wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 244
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba prawna, która zamierza 
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego.

1. Osoba prawna, która zamierza 
świadczyć usługi finansowania 
społecznościowego, składa do ESMA 
wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego. ESMA informuje 
właściwy organ krajowy o otrzymaniu 
wniosku o udzielenie zezwolenia. 
Właściwy organ krajowy może przekazać 
ESMA zastrzeżenia dotyczące 
wnioskodawcy.

Or. en
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Poprawka 245
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis uzgodnień dotyczących 
ciągłości działania potencjalnego dostawcy 
usług finansowania społecznościowego;

g) opis uzgodnień dotyczących 
ciągłości działania potencjalnego dostawcy 
usług finansowania społecznościowego, 
tak aby mieć pewność, że spłata pożyczki i 
inwestycje będą kontynuowane na rzecz 
inwestora w przypadku niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 246
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) opis przepisów wewnętrznych 
stosowanych przez potencjalnego dostawcę 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w celu 
uniemożliwienia jego udziałowcom 
posiadającym co najmniej 20 % kapitału 
zakładowego lub praw głosu, członkom 
jego personelu kierowniczego, jego 
pracowników lub jakiejkolwiek osobie 
bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z
tymi udziałowcami, personelem 
kierowniczym i pracownikami poprzez 
kontrolę uczestniczenia w transakcjach 
finansowania społecznościowego 
oferowanych przez danego potencjalnego 
dostawcę usług finansowania 
społecznościowego;

j) opis przepisów wewnętrznych 
stosowanych przez potencjalnego dostawcę 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w celu 
uniemożliwienia jego udziałowcom 
posiadającym co najmniej 10 % kapitału 
zakładowego lub praw głosu, członkom 
jego personelu kierowniczego, jego 
pracowników lub jakiejkolwiek osobie 
bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z
tymi udziałowcami, personelem 
kierowniczym i pracownikami poprzez 
kontrolę uczestniczenia w transakcjach 
finansowania społecznościowego 
oferowanych przez danego potencjalnego 
dostawcę usług finansowania 
społecznościowego;

Or. en

Poprawka 247
Eva Kaili
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) oświadczenie banku o dostępności
kapitału zakładowego w wysokości 
60 000 EUR wymaganego do uzyskania 
licencji lub alternatywnie ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej do tej 
kwoty;

Or. en

Poprawka 248
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o organizację dostawców, wobec braku wymogu minimalnego kapitału we 
wniosku należy przewidzieć w odniesieniu do dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego obowiązek potwierdzenia w dowolnym momencie zawarcia umowy 
ubezpieczenia obejmującego konsekwencje finansowe w razie naruszenia obowiązków 
zawodowych.

Poprawka 249
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszyscy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
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posiadają kapitał początkowy w wysokości 
50 000 EUR.

Or. en

Poprawka 250
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, ESMA ocenia kompletność tego 
wniosku. Jeżeli wniosek nie jest 
kompletny, ESMA określa termin 
przekazania brakujących informacji przez 
potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

4. W terminie 30 dni roboczych od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, właściwy organ krajowy ocenia 
kompletność tego wniosku. Jeżeli wniosek 
nie jest kompletny, właściwy organ 
krajowy określa termin przekazania 
brakujących informacji przez 
potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 251
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, ESMA ocenia kompletność tego 
wniosku. Jeżeli wniosek nie jest 
kompletny, ESMA określa termin 
przekazania brakujących informacji przez 
potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

4. W terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, właściwy organ krajowy ocenia 
kompletność tego wniosku w ścisłej 
współpracy z ESMA. Jeżeli wniosek nie 
jest kompletny, właściwy organ krajowy
określa termin przekazania brakujących 
informacji przez potencjalnego dostawcę 
usług finansowania społecznościowego.

Or. en
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Poprawka 252
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, ESMA ocenia kompletność tego 
wniosku. Jeżeli wniosek nie jest 
kompletny, ESMA określa termin 
przekazania brakujących informacji przez 
potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

4. W terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, właściwy organ krajowy ocenia 
kompletność tego wniosku. Jeżeli wniosek 
nie jest kompletny, właściwy organ 
krajowy określa termin przekazania 
brakujących informacji przez 
potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 253
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w
ust. 1, jest kompletny, ESMA niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie potencjalnego 
dostawcę usług finansowania 
społecznościowego.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w
ust. 1, jest kompletny, właściwy organ 
krajowy niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 254
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w
ust. 1, jest kompletny, ESMA niezwłocznie 

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w
ust. 1, jest kompletny, właściwy organ 
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powiadamia o tym fakcie potencjalnego 
dostawcę usług finansowania 
społecznościowego.

krajowy niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 255
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania kompletnego wniosku ESMA
ocenia, czy potencjalny dostawca usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
spełnia wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przyjmuje w pełni 
uzasadnioną decyzję o udzieleniu lub 
odmowie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego. ESMA ma prawo 
odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli 
istnieją obiektywne i możliwe do 
wykazania powody, aby przypuszczać, że 
kierownictwo dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego może 
stwarzać zagrożenie dla skutecznego, 
prawidłowego i ostrożnego zarządzania 
tym podmiotem, dla jego ciągłości 
działania oraz dla odpowiedniego 
uwzględnienia interesów jego klientów 
oraz kwestii integralności rynku.

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania kompletnego wniosku
właściwy organ krajowy ocenia w ścisłej 
współpracy z ESMA, czy potencjalny 
dostawca usług finansowania 
społecznościowego spełnia wymogi 
określone w niniejszym rozporządzeniu, 
oraz przyjmuje w pełni uzasadnioną 
decyzję o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
działalności w charakterze dostawcy usług 
finansowania społecznościowego.
Właściwy organ krajowy ma prawo 
odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli 
istnieją obiektywne i możliwe do 
wykazania powody, aby przypuszczać, że 
kierownictwo dostawcy usług 
finansowania społecznościowego może 
stwarzać zagrożenie dla skutecznego, 
prawidłowego i ostrożnego zarządzania 
tym podmiotem, dla jego ciągłości 
działania oraz dla odpowiedniego 
uwzględnienia interesów jego klientów 
oraz kwestii integralności rynku.

Or. en

Poprawka 256
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania kompletnego wniosku ESMA
ocenia, czy potencjalny dostawca usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
spełnia wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przyjmuje w pełni 
uzasadnioną decyzję o udzieleniu lub 
odmowie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego. ESMA ma prawo 
odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli 
istnieją obiektywne i możliwe do 
wykazania powody, aby przypuszczać, że 
kierownictwo dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego może 
stwarzać zagrożenie dla skutecznego, 
prawidłowego i ostrożnego zarządzania 
tym podmiotem, dla jego ciągłości 
działania oraz dla odpowiedniego 
uwzględnienia interesów jego klientów 
oraz kwestii integralności rynku.

6. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania kompletnego wniosku
właściwy organ krajowy ocenia, czy 
potencjalny dostawca usług finansowania 
społecznościowego spełnia wymogi 
określone w niniejszym rozporządzeniu, 
oraz przyjmuje w pełni uzasadnioną 
decyzję o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
działalności w charakterze dostawcy usług 
finansowania społecznościowego.
Właściwy organ krajowy ma prawo 
odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli 
istnieją obiektywne i możliwe do 
wykazania powody, aby przypuszczać, że 
kierownictwo dostawcy usług 
finansowania społecznościowego może 
stwarzać zagrożenie dla skutecznego, 
prawidłowego i ostrożnego zarządzania 
tym podmiotem, dla jego ciągłości 
działania oraz dla odpowiedniego 
uwzględnienia interesów jego klientów 
oraz kwestii integralności rynku.

Or. en

Poprawka 257
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania kompletnego wniosku ESMA
ocenia, czy potencjalny dostawca usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
spełnia wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przyjmuje w pełni 
uzasadnioną decyzję o udzieleniu lub 
odmowie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego. ESMA ma prawo 

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania kompletnego wniosku
właściwy organ krajowy ocenia, czy 
potencjalny dostawca usług finansowania 
społecznościowego spełnia wymogi 
określone w niniejszym rozporządzeniu, 
oraz przyjmuje w pełni uzasadnioną 
decyzję o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
działalności w charakterze dostawcy usług 
finansowania społecznościowego.
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odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli 
istnieją obiektywne i możliwe do 
wykazania powody, aby przypuszczać, że 
kierownictwo dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego może 
stwarzać zagrożenie dla skutecznego, 
prawidłowego i ostrożnego zarządzania 
tym podmiotem, dla jego ciągłości 
działania oraz dla odpowiedniego 
uwzględnienia interesów jego klientów 
oraz kwestii integralności rynku.

Właściwy organ krajowy ma prawo 
odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli 
istnieją obiektywne i możliwe do 
wykazania powody, aby przypuszczać, że 
kierownictwo dostawcy usług 
finansowania społecznościowego może 
stwarzać zagrożenie dla skutecznego, 
prawidłowego i ostrożnego zarządzania 
tym podmiotem, dla jego ciągłości 
działania oraz dla odpowiedniego 
uwzględnienia interesów jego klientów 
oraz kwestii integralności rynku.

Or. en

Poprawka 258
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Właściwy organ krajowy 
powiadamia ESMA o swojej decyzji 
wydania lub odmowy wydania zezwolenia. 
ESMA może zwrócić się z wnioskiem o 
ocenę zgodności zezwolenia z wymogami 
oraz uzasadnienie wydania zezwolenia. 
Jeżeli ESMA nie zgadza się z decyzją 
właściwego organu krajowego, 
przedstawia swoje stanowisko, wyjaśnia i 
uzasadnia wszelkie odstępstwa.

Or. en

Poprawka 259
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ESMA powiadamia potencjalnego 
dostawcę usług w zakresie finansowania 
społecznościowego o swojej decyzji w

7. Właściwy organ krajowy
powiadamia potencjalnego dostawcę usług 
w zakresie finansowania 
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ciągu pięciu dni roboczych od podjęcia tej 
decyzji.

społecznościowego o swojej decyzji
bezzwłocznie po jej podjęciu.

Or. en

Poprawka 260
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ESMA powiadamia potencjalnego 
dostawcę usług w zakresie finansowania 
społecznościowego o swojej decyzji w
ciągu pięciu dni roboczych od podjęcia tej 
decyzji.

7. Właściwy organ krajowy
powiadamia potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego o swojej 
decyzji w ciągu dwóch dni roboczych od 
podjęcia tej decyzji.

Or. en

Poprawka 261
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ESMA powiadamia potencjalnego 
dostawcę usług w zakresie finansowania 
społecznościowego o swojej decyzji w
ciągu pięciu dni roboczych od podjęcia tej 
decyzji.

7. Właściwy organ krajowy
powiadamia potencjalnego dostawcę usług 
finansowania społecznościowego o swojej 
decyzji w ciągu pięciu dni roboczych od 
podjęcia tej decyzji.

Or. en

Poprawka 262
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a

Udzielanie zezwoleń dostawcom usług 
finansowania społecznościowego z państw 

trzecich

1. Dostawca usług finansowania 
społecznościowego mający siedzibę w 
państwie trzecim może świadczyć usługi 
finansowania społecznościowego w Unii 
pod warunkiem, że zostaną spełnione 
następujące warunki:

a) Komisja przyjęła, zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, akt wykonawczy 
stanowiący odpowiednik decyzji w kwestii
równoważności w odniesieniu do państwa 
siedziby dostawcy usług finansowania 
społecznościowego;

b) dostawca usług finansowania 
społecznościowego posiada zezwolenie na 
świadczenie usług finansowania 
społecznościowego i podlega nadzorowi w 
danym państwie trzecim; 

c) ustalenia dotyczące współpracy, o 
których mowa w ust. 3, zostały 
ustanowione i są realizowane.

Po spełnieniu warunków, o których mowa 
w akapicie pierwszym, dostawca usług 
finansowania społecznościowego 
rejestruje w ESMA swój zamiar 
świadczenia usług w Unii.

2. Komisja może przyjąć akt wykonawczy 
stwierdzający, że ramy prawne i praktyki 
nadzorcze państwa trzeciego gwarantują, 
że:

a) dostawcy usług finansowania 
społecznościowego posiadający zezwolenie 
w tym państwie trzecim przestrzegają 
przepisów niniejszego rozporządzenia lub 
prawnie wiążących wymogów prawa 
krajowego tego państwa trzeciego, które 
są równoważne z wymogami 
obowiązującego prawa Unii;

b) wiążące wymogi podlegają w sposób 
ciągły skutecznemu nadzorowi i 
egzekwowaniu w tym państwie trzecim.
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Taki akt wykonawczy przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 37a ust. 2.

3. ESMA zawiera porozumienie o 
współpracy z odpowiednimi właściwymi 
organami państw trzecich, których ramy 
prawne i praktyki nadzorcze uznano za 
równoważne zgodnie z ust. 2.

W porozumieniach takich określa się 
przynajmniej: 

a) mechanizm wymiany informacji między 
ESMA a właściwymi organami danych 
państw trzecich, obejmujący dostęp do 
wszystkich istotnych informacji 
dotyczących dostawców usług 
finansowania społecznościowego, którzy 
uzyskali zezwolenie w tym państwie 
trzecim, jakich zażąda ESMA;

b) mechanizm szybkiego powiadamiania 
ESMA w sytuacji, w której właściwy 
organ państwa trzeciego uzna, że 
dostawca usług finansowania 
społecznościowego, który uzyskał 
zezwolenie w tym państwie trzecim i 
podlega w nim nadzorowi, narusza 
warunki swojego zezwolenia lub inne 
przepisy krajowe tego państwa trzeciego;

c) procedury dotyczące koordynowania 
działań nadzorczych.

4. ESMA opracuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych określających 
minimalny zakres porozumienia o 
współpracy, o którym mowa w ust. 3, w 
celu umożliwienia właściwym organom i 
ESMA wykonywanie całości uprawnień 
nadzorczych przysługujących im na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Opracowane projekty regulacyjnych 
standardów technicznych zostaną 
przedłożone Komisji przez ESMA w 
terminie do … [XX months after the date 
of entry into force of this Regulation].

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie 
regulacyjnych standardów technicznych, 
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o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 263
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a

Ubezpieczenie

1. Dostawca usług w zakresie 
finansowania społecznościowego musi być 
w stanie potwierdzić w dowolnym 
momencie zawarcie umowy ubezpieczenia 
chroniącej dostawcę usług przed 
konsekwencjami finansowymi 
wynikającymi z jego zawodowej 
odpowiedzialności cywilnej w razie 
naruszenia jego zobowiązań zawodowych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Do [please insert date 6 months before
entry into force] Komisja musi przyjąć akt 
delegowany zgodnie z art. 37 w celu 
uściślenia przepisów niezbędnych do 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o organizację dostawców, wobec braku wymogu minimalnego kapitału we 
wniosku należy przewidzieć w odniesieniu do dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego obowiązek potwierdzenia w dowolnym momencie zawarcia umowy 
ubezpieczenia obejmującego konsekwencje finansowe w razie naruszenia obowiązków 
zawodowych.

Poprawka 264
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1162839PL.docx 75/109 PE627.793v01-00

PL

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr dostawców usług finansowania 
społecznościowego

Centralny rejestr dostawców usług 
finansowania społecznościowego i ofert 
finansowania społecznościowego

Or. en

Poprawka 265
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA tworzy rejestr wszystkich 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego. Rejestr ten jest 
publicznie dostępny na stronie internetowej 
ESMA i jest regularnie aktualizowany.

1. ESMA tworzy rejestr wszystkich 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego, którzy uzyskali 
zezwolenie od właściwych organów 
krajowych zgodnie z art. 10 i, oddzielnie, 
wszystkich dostawców usług finansowania 
społecznościowego z państw trzecich, 
którzy zostali zarejestrowani w ESMA 
zgodnie z art. 10a. Rejestr ten jest 
publicznie dostępny na stronie internetowej 
ESMA i jest regularnie aktualizowany.

Or. en

Poprawka 266
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA tworzy rejestr wszystkich 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego. Rejestr ten jest 
publicznie dostępny na stronie internetowej 
ESMA i jest regularnie aktualizowany.

1. ESMA tworzy centralny rejestr 
wszystkich dostawców usług finansowania 
społecznościowego, którzy uzyskali 
zezwolenie zgodnie z art. 10, zapewniając 
dostęp do indywidualnych projektów lub 
ofert udostępnionych przez każdą 
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platformę finansowania 
społecznościowego. Rejestr ten jest 
publicznie dostępny na stronie internetowej 
ESMA i jest regularnie aktualizowany.

Or. en

Poprawka 267
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zaktualizowane informacje na 
temat poszczególnych projektów 
finansowania społecznościowego lub ofert 
udostępnionych przez każdą platformę 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego;

Or. en

Poprawka 268
Brian Hayes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego świadczą
swoje usługi pod nadzorem ESMA.

1. Dostawca usług w zakresie 
finansowania społecznościowego świadczy
swoje usługi pod nadzorem właściwego 
organu krajowego państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług 
w zakresie finansowania 
społecznościowego uzyskał zezwolenie.

Or. en

Poprawka 269
Marco Valli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego świadczą 
swoje usługi pod nadzorem ESMA.

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego świadczą swoje usługi 
pod nadzorem właściwych organów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 270
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie 
wyznacza jeden lub więcej właściwych 
organów krajowych, które są 
odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń 
dostawcom usług w zakresie finansowania 
społecznościowego i sprawowanie nad 
nimi nadzoru.

Or. en

Poprawka 271
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESMA ocenia zgodność 
dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego z obowiązkami 
przewidzianymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

3. Właściwe organy krajowe oceniają
zgodność dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego z
obowiązkami przewidzianymi w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en



PE627.793v01-00 78/109 AM\1162839PL.docxPL

Poprawka 272
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESMA ocenia zgodność dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego z obowiązkami 
przewidzianymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

3. ESMA we współpracy z 
właściwymi organami krajowymi ocenia 
zgodność dostawców usług w zakresie 
finansowania społecznościowego z
obowiązkami przewidzianymi w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 273
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego 
niezwłocznie powiadamiają ESMA o
wszelkich istotnych zmianach warunków 
uzyskania zezwolenia i na żądanie 
przekazują informacje potrzebne do oceny 
ich zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego niezwłocznie 
powiadamiają właściwy organ krajowy o
wszelkich istotnych zmianach warunków 
uzyskania zezwolenia i na żądanie 
przekazują informacje potrzebne do oceny 
ich zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 274
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. ESMA jest uprawniony do 
cofnięcia zezwolenia dostawcy usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
w każdej z następujących sytuacji, w
przypadku gdy dostawca usług 
finansowania społecznościowego:

1. Właściwy organ krajowy jest 
uprawniony do cofnięcia zezwolenia 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w każdej z
następujących sytuacji, w przypadku gdy 
dostawca usług finansowania 
społecznościowego:

Or. en

Poprawka 275
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESMA cofa zezwolenie na 
prowadzenie działalności w charakterze 
dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, jeżeli zdaniem ESMA 
fakty, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), 
wpływają na nieposzlakowaną opinię 
kierownictwa dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego lub 
wskazują na niewydolność zasad 
zarządzania, mechanizmów kontroli 
wewnętrznej lub procedur, o których mowa 
w art. 5.

3. Właściwy organ krajowy cofa 
zezwolenie na prowadzenie działalności w
charakterze dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, jeżeli po konsultacji z
ESMA stwierdzi, że fakty, o których mowa 
w ust. 2 lit. a) i b), wpływają na 
nieposzlakowaną opinię kierownictwa 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego lub wskazują na 
niewydolność zasad zarządzania, 
mechanizmów kontroli wewnętrznej lub 
procedur, o których mowa w art. 5.

Or. en

Poprawka 276
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ESMA bez zbędnej zwłoki 
powiadamia właściwy organ krajowy 
państwa członkowskiego, w którym dany 
dostawca usług w zakresie finansowania 

4. Właściwy organ krajowy bez 
zbędnej zwłoki powiadamia ESMA o
swojej decyzji o cofnięciu zezwolenia 
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społecznościowego ma siedzibę, o swojej 
decyzji o cofnięciu zezwolenia 
udzielonego danemu dostawcy usług 
finansowania społecznościowego.

udzielonego dostawcy usług finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 277
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszelkie informacje, w tym 
komunikaty marketingowe, o których 
mowa w art. 19, przekazywane klientom 
lub potencjalnym klientom przez 
dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego na temat samych 
dostawców, kosztów i opłat związanych z 
usługami lub inwestycjami finansowania 
społecznościowego, warunków 
finansowania społecznościowego, w tym 
kryteriów wyboru projektów opartych na 
finansowaniu społecznościowym, lub o 
charakterze usług w zakresie finansowania 
społecznościowego i ryzyku związanym z 
tymi usługami muszą być jasne,
zrozumiałe, kompletne i prawidłowe.

1. Wszelkie informacje, w tym 
komunikaty marketingowe, o których 
mowa w art. 19, przekazywane klientom 
lub potencjalnym klientom przez 
dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego na temat samych 
dostawców, kosztów i opłat związanych z 
usługami lub inwestycjami finansowania 
społecznościowego, warunków 
finansowania społecznościowego, w tym 
kryteriów wyboru projektów opartych na 
finansowaniu społecznościowym, lub o 
charakterze usług w zakresie finansowania 
społecznościowego i ryzyku związanym z 
tymi usługami muszą być uczciwe, jasne,
prawidłowe i nie mogą wprowadzać w 
błąd.

Or. en

Poprawka 278
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszelkie informacje, w tym 
komunikaty marketingowe, o których 
mowa w art. 19, przekazywane klientom 
lub potencjalnym klientom przez 

1. Wszelkie informacje, w tym 
komunikaty marketingowe, o których 
mowa w art. 19, przekazywane klientom 
lub potencjalnym klientom przez 
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dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego na temat samych 
dostawców, kosztów i opłat związanych z 
usługami lub inwestycjami finansowania 
społecznościowego, warunków 
finansowania społecznościowego, w tym 
kryteriów wyboru projektów opartych na 
finansowaniu społecznościowym, lub o 
charakterze usług w zakresie finansowania 
społecznościowego i ryzyku związanym z 
tymi usługami muszą być jasne, 
zrozumiałe, kompletne i prawidłowe.

dostawców usług w zakresie finansowania 
społecznościowego na temat samych 
dostawców, kosztów, ryzyka finansowego
i opłat związanych z usługami lub 
inwestycjami finansowania 
społecznościowego, warunków 
finansowania społecznościowego, w tym 
kryteriów wyboru projektów opartych na 
finansowaniu społecznościowym, lub o 
charakterze usług w zakresie finansowania 
społecznościowego i ryzyku związanym z 
tymi usługami muszą być jasne, 
zrozumiałe, kompletne i prawidłowe.

Or. en

Poprawka 279
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ujawniają co pół roku współczynnik 
niewykonania projektów finansowania 
społecznościowego ze swoich platform 
finansowania społecznościowego z 
ostatnich 48 miesięcy lub, jeżeli platforma 
działa krócej niż cztery lata, od początku 
jej działalności. Współczynnik 
niewykonania jest publikowany online w 
widocznym miejscu w witrynie platformy. 
Notatkę o współczynniku niewykonania 
należy przesyłać ESMA w odstępach 
półrocznych.

Or. en

Poprawka 280
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja Europejska przyjmuje akt 
delegowany zgodnie z art. 37 w celu 
uściślenia metodyki obliczania 
współczynnika niewykonania projektów 
udostępnianych na platformie 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 281
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w
ust. 1, przekazywane są potencjalnym 
klientom przed zawarciem przez nich 
transakcji finansowania 
społecznościowego.

2. Informacje, o których mowa w
ust. 1, udostępniane są potencjalnym 
klientom w odpowiednim czasie.

Or. en

Poprawka 282
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Wymogi należytej staranności

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zachowują minimalny poziom należytej 
staranności wobec właścicieli projektów 
finansowania społecznościowego 
poszukujących finansowania na ich 
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platformie finansowania 
społecznościowego.

2. Minimalny poziom należytej 
staranności, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera wszystkie następujące informacje:

a) dowód, że właściciel projektu jest osobą 
o nieposzlakowanej opinii i posiada 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby 
starać się o inwestycję na platformie 
finansowania społecznościowego;

b) dowód, że właściciel projektu nie był 
uprzednio karany wyrokiem skazującym 
lub karą z tytułu naruszenia przepisów 
krajowych obowiązujących w dziedzinie 
prawa handlowego, prawa dotyczącego 
niewypłacalności, prawodawstwa 
dotyczącego usług finansowych, 
prawodawstwa dotyczącego 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
prawodawstwa dotyczącego zwalczania 
nadużyć finansowych lub prawodawstwa 
dotyczącego odpowiedzialności 
zawodowej.

3. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ujawniają wyniki kontroli należytej 
staranności przeprowadzonych w 
odniesieniu do projektów finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 283
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Ujawnianie współczynnika niewykonania

1. Co sześć miesięcy dostawcy usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
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podają do publicznej wiadomości 
współczynnik niewykonania projektów 
finansowania społecznościowego 
udostępnionych na ich platformach w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Współczynnik niewykonania jest 
publikowany w czytelny sposób w witrynie 
platformy finansowania 
społecznościowego.

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 37 w celu uściślenia 
metodologii obliczania współczynnika 
niewykonania projektów.

Or. en

Poprawka 284
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14b

Ujawnianie współczynnika niewykonania

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
ujawniają co kwartał współczynnik 
niewykonania projektów 
zarejestrowanych na platformie 
finansowania społecznościowego w ciągu 
ostatnich 36 miesięcy lub od czasu 
rozpoczęcia działalności, jeżeli platforma 
działa krócej niż trzy lata.

2. Współczynnik niewykonania projektów 
finansowania społecznościowego 
zarejestrowanych na platformie 
finansowania społecznościowego jest 
publikowany w widocznym miejscu w 
witrynie internetowej platformy 
finansowania społecznościowego.

3. Komisja Europejska przyjmuje akt 
delegowany zgodnie z art. 37 w celu 
uściślenia metodologii obliczania 
współczynnika niewykonania projektów 
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udostępnianych na platformie 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 285
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego przed 
udzieleniem potencjalnym inwestorom 
pełnego dostępu do swoich ofert 
finansowania społecznościowego oceniają, 
czy i jakie oferowane usługi w zakresie
finansowania społecznościowego są 
odpowiednie dla potencjalnych 
inwestorów.

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego oceniają, czy i jakie 
oferowane usługi finansowania 
społecznościowego są odpowiednie dla 
potencjalnych inwestorów.

Or. en

Poprawka 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego przed 
udzieleniem potencjalnym inwestorom 
pełnego dostępu do swoich ofert 
finansowania społecznościowego oceniają, 
czy i jakie oferowane usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego są 
odpowiednie dla potencjalnych 
inwestorów.

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego przed 
udzieleniem potencjalnym inwestorom 
pełnego dostępu do swoich ofert 
finansowania społecznościowego i przed 
dokonaniem inwestycji oceniają, czy i 
jakie oferowane usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego są 
odpowiednie dla potencjalnych 
inwestorów.

Or. fr



PE627.793v01-00 86/109 AM\1162839PL.docxPL

Uzasadnienie

Jeżeli potencjalny inwestor nie dostarczy dostatecznych informacji w celu ukończenia testu 
przejrzystości i wiedzy, nie powinien uzyskać zgody na inwestowani w ofertę finansowania 
społecznościowego.

Poprawka 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostęp do szczegółów oferty 
finansowania społecznościowego jest 
zastrzeżony dla potencjalnych inwestorów, 
którzy dostarczyli informacje osobowe, 
przeczytali informację o ryzyku 
związanym z finansowaniem 
społecznościowym i wyraźnie je 
zaakceptowali.

Or. fr

Uzasadnienie

Przed uzyskaniem dostępu do ofert platformy finansowania społecznościowego potencjalny 
inwestor musi zaakceptować ryzyko związane z finansowaniem społecznościowym, takie jak 
utrata inwestycji i brak możliwości upłynnienia otrzymanych papierów wartościowych.

Poprawka 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów oceny na podstawie
ustępu pierwszego dostawcy usług w 
zakresie finansowania społecznościowego 
zwracają się do potencjalnego inwestora o 
udzielenie informacji na temat jego
podstawowej wiedzy i zrozumienia w 
zakresie ryzyka związanego z 
inwestowaniem w ogóle oraz z rodzajami 
inwestycji oferowanych na platformie 

2. Do celów oceny na podstawie
ust. 1a dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego zwracają 
się do potencjalnego inwestora o udzielenie 
informacji na temat jego wiedzy, 
doświadczenia, celów inwestycyjnych, 
sytuacji finansowej i zrozumienia w 
zakresie ryzyka związanego z 
inwestowaniem w ogóle oraz z rodzajami 
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finansowania społecznościowego, w tym 
informacje o:

inwestycji oferowanych na platformie 
finansowania społecznościowego, w tym 
informacje o:

Or. fr

Uzasadnienie

Podobnie test przejrzystości i wiedzy wejściowej przeprowadzony przez potencjalnych 
inwestorów należy udoskonalić, aby lepiej zagwarantować świadomą zgodę inwestora na 
ponoszone ryzyko. Test nie powinien obejmować jedynie wiedzy i doświadczenia 
potencjalnych inwestorów, lecz również ich sytuację finansową i cele inwestycyjne.

Poprawka 289
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkiej stosownej wiedzy lub
doświadczeniu zawodowym w odniesieniu 
do finansowania w zakresie finansowania 
społecznościowego.

b) wszelkiej stosownej wiedzy i
doświadczeniu zawodowym w odniesieniu 
do finansowania w zakresie finansowania 
społecznościowego.

Or. fr

Poprawka 290
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy potencjalni 
inwestorzy nie dostarczą informacji 
wymaganych na podstawie ust. 1 lub w
przypadku gdy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego uważają, 
w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1, że potencjalni inwestorzy 
nie posiadają wystarczającej wiedzy, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
w zakresie finansowania 
społecznościowego uważają, w oparciu o
informacje otrzymane na podstawie ust. 1, 
że potencjalni inwestorzy nie posiadają 
wystarczającej wiedzy lub usługi nie są 
dla nich odpowiednie, dostawcy usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
informują tych potencjalnych inwestorów, 
że usługi oferowane na ich platformach 
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potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach mogą być 
dla nich nieodpowiednie, i udzielają im 
ostrzeżenia przed ryzykiem. Ta informacja 
lub ostrzeżenie przed ryzykiem nie 
uniemożliwia potencjalnym inwestorom 
inwestowania w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.

mogą być dla nich nieodpowiednie, i
udzielają im ostrzeżenia przed ryzykiem. 
Ta informacja lub ostrzeżenie przed 
ryzykiem nie uniemożliwia potencjalnym 
inwestorom inwestowania w projekty 
oparte na finansowaniu społecznościowym.
W ostrzeżeniu należy wyraźnie zaznaczyć 
ryzyko całkowitej utraty zainwestowanych 
pieniędzy.

Or. en

Poprawka 291
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy potencjalni 
inwestorzy nie dostarczą informacji 
wymaganych na podstawie ust. 1 lub w 
przypadku gdy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego uważają, 
w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1, że potencjalni inwestorzy 
nie posiadają wystarczającej wiedzy, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 
potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach mogą być 
dla nich nieodpowiednie, i udzielają im 
ostrzeżenia przed ryzykiem. Ta informacja 
lub ostrzeżenie przed ryzykiem nie 
uniemożliwia potencjalnym inwestorom 
inwestowania w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.

4. W przypadku gdy dostawcy usług 
w zakresie finansowania 
społecznościowego uważają, w oparciu o 
informacje otrzymane na podstawie ust. 1, 
że oferta usług finansowania 
społecznościowego nie odpowiada 
potencjalnemu inwestorowi, dostawcy 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 
potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach mogą być 
dla nich nieodpowiednie, i udzielają im 
ostrzeżenia przed ryzykiem. Ta informacja 
lub ostrzeżenie przed ryzykiem nie 
uniemożliwia potencjalnym inwestorom 
inwestowania w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Potencjalni inwestorzy powinni podlegać obowiązkowi wykonania testu wiedzy przed 
rozpoczęciem inwestycji w oferty finansowania społecznościowego. Bez względu na to, czy 
wynik testu jest pozytywny czy negatywny, po uzyskaniu wyniku testu od platformy inwestor 
może zainwestować w projekt. W każdych okolicznościach inwestor powinien ukończyć test 
wiedzy.
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Poprawka 292
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy potencjalni 
inwestorzy nie dostarczą informacji 
wymaganych na podstawie ust. 1 lub w
przypadku gdy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego uważają, 
w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1, że potencjalni inwestorzy 
nie posiadają wystarczającej wiedzy, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 
potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach mogą być
dla nich nieodpowiednie, i udzielają im
ostrzeżenia przed ryzykiem. Ta informacja 
lub ostrzeżenie przed ryzykiem nie 
uniemożliwia potencjalnym inwestorom 
inwestowania w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.

4. W przypadku gdy potencjalni 
inwestorzy nie dostarczą informacji 
wymaganych na podstawie ust. 1 lub w
przypadku gdy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego uważają, 
w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1, że potencjalni inwestorzy 
nie posiadają wystarczającej wiedzy, 
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 
potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach są dla nich 
nieodpowiednie, i wyraźnie udzielają im 
ostrzeżenia przed inwestowaniem w 
projekty oparte na finansowaniu 
społecznościowym.

Or. en

Poprawka 293
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy potencjalni 
inwestorzy nie dostarczą informacji 
wymaganych na podstawie ust. 1 lub w
przypadku gdy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego uważają, 
w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1, że potencjalni inwestorzy 
nie posiadają wystarczającej wiedzy, 

4. W przypadku gdy potencjalni 
inwestorzy nie dostarczą informacji 
wymaganych na podstawie ust. 1 lub w
przypadku gdy dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego uważają, 
w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1, że potencjalni inwestorzy 
nie posiadają wystarczającej wiedzy, 
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dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 
potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach mogą być
dla nich nieodpowiednie, i udzielają im
ostrzeżenia przed ryzykiem. Ta informacja 
lub ostrzeżenie przed ryzykiem nie 
uniemożliwia potencjalnym inwestorom 
inwestowania w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.

dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego informują tych 
potencjalnych inwestorów, że usługi 
oferowane na ich platformach są dla nich 
nieodpowiednie, i udzielają im ostrzeżenia 
przed inwestowaniem w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.

Or. en

Poprawka 294
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zawsze oferują 
potencjalnym inwestorom i inwestorom 
możliwość przeprowadzenia symulacji ich 
zdolności ponoszenia strat, obliczanej jako
10 % ich wartości netto, na podstawie 
następujących informacji:

Dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego zawsze oferują 
potencjalnym inwestorom i inwestorom 
możliwość przeprowadzenia symulacji ich 
zdolności ponoszenia strat, obliczanej jako
3% ich wartości netto, na podstawie 
następujących informacji:

Or. en

Poprawka 295
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od wyników symulacji
potencjalnym inwestorom i inwestorom 
nie uniemożliwia się inwestowania w 
projekty oparte na finansowaniu 
społecznościowym.

Inwestorom i potencjalnym inwestorom 
uniemożliwia się inwestowanie w projekty 
oparte na finansowaniu społecznościowym, 
jeżeli wyniki symulacji pokazują, że 
potencjalny inwestor nie ma 
wystarczających środków finansowych na 
pokrycie strat.
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Or. en

Poprawka 296
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od wyników symulacji
potencjalnym inwestorom i inwestorom nie
uniemożliwia się inwestowania w projekty 
oparte na finansowaniu społecznościowym.

Potencjalnym inwestorom i inwestorom 
uniemożliwia się inwestowanie w projekty 
oparte na finansowaniu społecznościowym, 
jeżeli wyniki symulacji pokazują, że 
potencjalny inwestor nie ma 
wystarczających środków finansowych na 
pokrycie strat. W każdym przypadku 
inwestorów ostrzega się przed 
inwestowaniem kwoty większej niż
3 000 EUR w ofertę finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 297
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od wyników symulacji 
potencjalnym inwestorom i inwestorom nie 
uniemożliwia się inwestowania w projekty 
oparte na finansowaniu społecznościowym.

Na podstawie wyników symulacji
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego mogą uniemożliwić
potencjalnym inwestorom i inwestorom 
inwestowania w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym.
Inwestorzy pozostają jednak 
odpowiedzialny za całe ryzyko związane z 
inwestycją.

Or. en
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Poprawka 298
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestorzy nie mogą inwestować więcej 
niż 4 000 EUR na projekt oparty na 
finansowaniu społecznościowym i 
12 000 EUR rocznie na platformę 
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 299
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. 37 w celu 
określenia ustaleń niezbędnych do:

6. W ciągu sześciu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja musi przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. 37 w celu 
określenia ustaleń niezbędnych do:

Or. fr

Poprawka 300
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zapewniają potencjalnym inwestorom
arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych sporządzony przez 
właściciela projektu w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 

1. Arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych sporządzony przez 
właściciela projektu w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych sporządzony 
jest w co najmniej jednym z języków 
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społecznościowego. Arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych sporządzony 
jest w co najmniej jednym z języków 
urzędowych danego państwa 
członkowskiego lub w języku zwyczajowo 
przyjętym w sferze finansów 
międzynarodowych.

urzędowych danego państwa 
członkowskiego lub w języku angielskim.

Or. en

Poprawka 301
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zapewniają potencjalnym inwestorom 
arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych sporządzony przez 
właściciela projektu w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych sporządzony 
jest w co najmniej jednym z języków 
urzędowych danego państwa 
członkowskiego lub w języku zwyczajowo 
przyjętym w sferze finansów
międzynarodowych.

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zapewniają potencjalnym inwestorom 
arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych sporządzony przez 
właściciela projektu w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych sporządzony 
jest w co najmniej jednym z języków 
urzędowych danego państwa 
członkowskiego lub w języku angielskim.

Or. en

Poprawka 302
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
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zapewniają potencjalnym inwestorom 
arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych sporządzony przez 
właściciela projektu w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych sporządzony 
jest w co najmniej jednym z języków 
urzędowych danego państwa 
członkowskiego lub w języku zwyczajowo 
przyjętym w sferze finansów 
międzynarodowych.

zapewniają potencjalnym inwestorom 
arkusz kluczowych informacji 
inwestycyjnych sporządzony przez 
właściciela projektu w odniesieniu do 
każdej oferty finansowania 
społecznościowego. Arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych sporządzony 
jest w co najmniej jednym z języków 
urzędowych danego państwa
członkowskiego lub w języku powszechnie 
używanym w sferze finansów 
międzynarodowych.

Or. fr

Poprawka 303
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego, którzy oferują usługi 
wymienione w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i) 
niniejszego rozporządzenia dostarczają 
potencjalnym inwestorom następujące 
informacje:

Or. en

Poprawka 304
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c
.
.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie jest to produkt oszczędnościowy i nie 
należy w projekty oparte na finansowaniu 
społecznościowym inwestować więcej niż 
10 % swojego majątku netto.

Nie jest to produkt oszczędnościowy i
zalecamy, aby w projekty oparte na 
finansowaniu społecznościowym nie
inwestować więcej niż 10 % swojego 
majątku netto.
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Or. en

Poprawka 305
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c
.
.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie jest to produkt oszczędnościowy i nie 
należy w projekty oparte na finansowaniu 
społecznościowym inwestować więcej niż
10 % swojego majątku netto.

Nie jest to produkt oszczędnościowy i nie 
należy w projekty oparte na finansowaniu 
społecznościowym inwestować więcej niż
3 % swojego majątku netto.

Or. en

Poprawka 306
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c
.
.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzedaż instrumentów inwestycyjnych w
momencie, w którym sobie tego Państwo 
życzą, może nie być możliwa.

Sprzedaż instrumentów inwestycyjnych w
momencie, w którym sobie tego Państwo 
życzą, może nie być możliwa. Możliwość 
sprzedaży może wiązać się ze stratami.

Or. en

Poprawka 307
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4a. Wymóg określony w ust. 2 lit. a) 
nie ma zastosowania do dostawców usług 
finansowania społecznościowego 
oferujących usługi, o których mowa w art. 
3 ust. 1 lit. a) ppkt (iia) niniejszego 
rozporządzenia. Tacy dostawcy usług 
finansowania społecznościowego 
sporządzają natomiast arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych dotyczący 
platformy, który zawiera wszystkie 
szczegółowe informacje na temat 
platformy, jej systemów i kontroli na 
potrzeby zarządzania ryzykiem i 
modelowania ryzyka oferty finansowania 
społecznościowego, a także jej wyników 
historycznych.

Or. en

Poprawka 308
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu zagwarantowania prostoty i 
porównywalności, jeżeli przedsiębiorstwa 
dysponują sprawozdaniami finansowymi, 
mają obowiązek podania finansowych 
wskaźników rentowności, efektywności i 
płynności obliczonych przy użyciu 
uznanych metod. Platformy informują 
inwestorów i potencjalnych inwestorów o 
wskaźnikach w formacie umożliwiającym 
łatwe porównanie danych różnych 
przedsiębiorstw. Platformy publikują 
online informację, że sprawdziły 
wyliczenia wskaźników. Wskaźniki są 
zmieniane co pół roku, a platformy 
upewniają się, że dostarczą uproszczone 
wykresy szeregów czasowych prezentujące 
dynamikę finansową przedsiębiorstwa.
Platforma może dostarczyć orientacyjne, 
niewiążące dane szacunkowe na temat 
wyceny przedsiębiorstwa, które ubiega się 
lub otrzymało finansowanie.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego posiadają 
i stosują odpowiednie procedury 
weryfikacji kompletności i przejrzystości 
informacji zawartych w arkuszu 
kluczowych informacji inwestycyjnych.

5. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego posiadają 
i stosują odpowiednie procedury 
weryfikacji kompletności, poprawności i
przejrzystości informacji zawartych w
arkuszu kluczowych informacji 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 310
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego posiadają 
i stosują odpowiednie procedury 
weryfikacji kompletności i przejrzystości 
informacji zawartych w arkuszu 
kluczowych informacji inwestycyjnych.

5. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego posiadają 
i stosują odpowiednie procedury 
weryfikacji poprawności, kompletności i
przejrzystości informacji zawartych w
arkuszu kluczowych informacji 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 311
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku stwierdzenia przez 
dostawcę usług w zakresie finansowania 
społecznościowego istotnego pominięcia, 
istotnego błędu lub istotnej nieścisłości w 
arkuszu kluczowych informacji 
inwestycyjnych właściciel projektu 
uzupełnia lub zmienia te informacje. Jeżeli 
takie uzupełnienie lub zmiana są 
niemożliwe, dostawca usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
składa oferty finansowania 
społecznościowego lub anuluje istniejącą 
ofertę, dopóki arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych nie będzie 
spełniał wymogów niniejszego artykułu.

6. W przypadku stwierdzenia przez 
dostawcę usług w zakresie finansowania 
społecznościowego istotnego pominięcia, 
istotnego błędu lub istotnej nieścisłości w 
arkuszu kluczowych informacji 
inwestycyjnych właściciel projektu 
uzupełnia lub zmienia te informacje. Jeżeli 
takie uzupełnienie lub zmiana nie zostaną 
wprowadzone, dostawca usług w zakresie 
finansowania społecznościowego nie 
składa oferty finansowania 
społecznościowego lub anuluje istniejącą 
ofertę, dopóki arkusz kluczowych 
informacji inwestycyjnych nie będzie 
spełniał wymogów niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 312
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy sporządzaniu standardów ESMA 
może wprowadzić rozróżnienie między 
usługami, o których mowa w art. 3 ust. 1 
lit. a) (i), a usługami wymienionymi w art. 
3 ust. 1 lit. a) (ii).

ESMA przedstawia Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [XXX].

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 313
Eva Kaili
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy umożliwiają 
swoim inwestorom bezpośrednie 
kontaktowanie się ze sobą w celu kupna i
sprzedaży umów pożyczki lub zbywalnych 
papierów wartościowych, które pierwotnie 
były finansowane społecznościowo na ich 
platformach, informują swoich klientów, 
że nie prowadzą systemu transakcyjnego 
oraz że takie transakcje kupna i sprzedaży 
na ich platformach odbywają się według 
uznania i na odpowiedzialność klienta.

1. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego opartego na 
inwestycjach, którzy umożliwiają swoim 
inwestorom bezpośrednie kontaktowanie 
się ze sobą w celu kupna i sprzedaży 
zbywalnych papierów wartościowych lub 
tokenów, które pierwotnie były 
finansowane społecznościowo na ich 
platformach, informują swoich klientów, 
że nie prowadzą systemu transakcyjnego 
oraz że takie transakcje kupna i sprzedaży 
na ich platformach odbywają się według 
uznania i na odpowiedzialność klienta.

Or. en

Poprawka 314
Eva Kaili

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego opartego 
na pożyczkach może ułatwić inwestorom 
sprzedaż i kupno umów pożyczki na 
podstawie wiążących i nieuznaniowych 
zasad, o ile są one niedyskryminujące i 
przejrzyście przekazane. Komisja może 
przyjąć akty delegowane w celu uściślenia 
wymogów zgodnie z art. 37 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 315
Anne Sander
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy proponują cenę 
referencyjną kupna i sprzedaży, o których 
mowa w ust. 1, informują swoich klientów,
że sugerowana cena referencyjna jest
niewiążąca i uzasadniają proponowaną 
cenę referencyjną.

2. Dostawcy usług finansowania 
społecznościowego, którzy przedstawiają
cenę referencyjną kupna i sprzedaży, o 
których mowa w ust. 1, informują swoich 
klientów, czy cena referencyjna jest
wiążąca i podają podstawę obliczenia ceny 
referencyjnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawca usług w zakresie finansowania społecznościowego musi mieć możliwość 
przeprowadzenia konsolidacji cen (tj. papiery wartościowe i pożyczki mogą być przedmiotem 
negocjacji za cenę referencyjną).

Poprawka 316
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Publiczny rejestr właścicieli projektów

Dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego tworzą rejestr 
właścicieli projektów zarejestrowanych na 
ich platformie. Rejestr jest publicznie 
dostępny na ich stronie internetowej i jest 
stale aktualizowany. Rejestr zawiera 
nazwisko, miesiąc i rok urodzenia oraz
kraj zamieszkania i przynależność 
państwową właściciela projektu, a także 
ostateczną kwotę zgromadzonych środków 
finansowych na projekt, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Or. en
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Poprawka 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zapewniają, aby wszystkie komunikaty 
marketingowe dla inwestorów były jako 
takie oznaczone w sposób niebudzący 
wątpliwości.

1. Dostawcy usług w zakresie 
finansowania społecznościowego 
zapewniają, aby wszystkie ich komunikaty 
marketingowe dla inwestorów były jako 
takie oznaczone w sposób niebudzący 
wątpliwości.

Or. en

Poprawka 318
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Żaden komunikat marketingowy 
nie może obejmować marketingu 
indywidualnie zaplanowanych lub 
oczekujących projektów lub ofert 
finansowania społecznościowego. 
Komunikaty marketingowe mogą jedynie 
wskazywać, gdzie i w jakim języku klienci 
mogą uzyskać informacje o
poszczególnych projektach lub ofertach.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Tak długo jak komunikaty marketingowe są przejrzyste i nie wprowadzają w błąd, nie ma 
potrzeby ograniczania działań mających na celu budowanie strategii marketingowych i 
zdolności do przyciągania inwestorów.

Poprawka 319
Anne Sander
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Żaden komunikat marketingowy 
nie może obejmować marketingu 
indywidualnie zaplanowanych lub 
oczekujących projektów lub ofert
finansowania społecznościowego. 
Komunikaty marketingowe mogą jedynie 
wskazywać, gdzie i w jakim języku klienci 
mogą uzyskać informacje o 
poszczególnych projektach lub ofertach.

2. Dostawcy usług w zakresie
finansowania społecznościowego mogą 
przesyłać komunikaty marketingowe 
inwestorom zarejestrowanym na 
platformie finansowania 
społecznościowego. Komunikaty 
marketingowe muszą mieć obiektywną 
formę i spełniać określone kryteria, nie
mogą być w sposób nieproporcjonalny 
ukierunkowane na zaplanowane lub 
realizowane projekty lub oferty 
finansowania społecznościowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć takie promowanie projektów, aby uniknąć dyskryminacji. Jeżeli jednak 
komunikat jest sporządzony w sposób obiektywny, powinien być dopuszczalny.

Poprawka 320
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Żaden komunikat marketingowy 
nie może obejmować marketingu
indywidualnie zaplanowanych lub 
oczekujących projektów lub ofert
finansowania społecznościowego.
Komunikaty marketingowe mogą jedynie 
wskazywać, gdzie i w jakim języku klienci 
mogą uzyskać informacje o
poszczególnych projektach lub ofertach.

2. Żaden komunikat marketingowy
dostawcy usług w zakresie finansowania 
społecznościowego nie może być 
nieproporcjonalnie ukierunkowany na
indywidualnie zaplanowane lub 
oczekujących projekty lub oferty
finansowania społecznościowego.

Or. en

Poprawka 321
Marco Valli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W swoich komunikatach 
marketingowych dostawcy usług w
zakresie finansowania społecznościowego 
posługują się co najmniej jednym z
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług
w zakresie finansowania 
społecznościowego prowadzi działalność,
lub językiem zwyczajowo przyjętym w
sferze finansów międzynarodowych.

3. W swoich komunikatach 
marketingowych dostawcy usług 
finansowania społecznościowego 
posługują się co najmniej jednym z
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług 
finansowania społecznościowego prowadzi 
działalność, i językiem angielskim.

Or. en

Poprawka 322
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy krajowe nie 
wymagają zgłaszania i zatwierdzania 
komunikatów marketingowych ex ante.

4. Właściwe organy krajowe i ESMA
nie wymagają zgłaszania i zatwierdzania 
komunikatów marketingowych ex ante.

Or. en

Poprawka 323
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. ESMA może wydać wytyczne lub 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów krajowych, w których określa 
najlepsze praktyki w zakresie 
komunikatów marketingowych oraz 

6. ESMA wydaje wytyczne lub 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów krajowych, w których określa 
najlepsze praktyki w zakresie 
komunikatów marketingowych oraz 
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weryfikuje komunikaty marketingowe 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego.

weryfikuje komunikaty marketingowe 
dostawców usług finansowania 
społecznościowego.

Or. en

Poprawka 324
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej, o której mowa w art. 76 
dyrektywy 2014/65/UE, ma zastosowanie 
do ESMA oraz do wszystkich osób, które 
pracują lub pracowały dla ESMA lub dla 
dowolnej innej osoby, której ESMA 
przekazał zadania, włącznie z audytorami i 
ekspertami wykonującymi prace na 
zlecenie ESMA.

Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej, o której mowa w art. 76 
dyrektywy 2014/65/UE, ma zastosowanie 
do ESMA oraz do właściwych organów 
krajowych i wszystkich osób, które pracują 
lub pracowały dla ESMA lub właściwych 
organów krajowych i dla dowolnej innej 
osoby, której ESMA przekazał zadania, 
włącznie z audytorami i ekspertami 
wykonującymi prace na zlecenie ESMA.

Or. en

Poprawka 325
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sprawozdaniu tym ocenia się 
następujące elementy:

2. W sprawozdaniu tym, które jest 
podawane do publicznej wiadomości,
ocenia się następujące elementy:

Or. en

Poprawka 326
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcjonowanie rynku dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w Unii, w tym rozwój 
sytuacji rynkowej i tendencji, z 
uwzględnieniem doświadczeń nadzorczych
zdobytych przez ESMA, liczby dostawców 
usług finansowania społecznościowego, 
którzy uzyskali zezwolenie od ESMA, oraz 
ich udziału w rynku, a w szczególności 
analizując, czy konieczne jest 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
definicji zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz czy zakres usług 
objętych niniejszym rozporządzeniem 
pozostaje odpowiedni;

a) funkcjonowanie rynku dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w Unii, w tym rozwój 
sytuacji rynkowej i tendencji, z 
uwzględnieniem doświadczeń nadzorczych
i praktyk właściwych organów krajowych, 
a w szczególności analizując, czy 
konieczne jest wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian definicji zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz czy zakres 
usług objętych niniejszym 
rozporządzeniem pozostaje odpowiedni;

Or. en

Poprawka 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcjonowanie rynku dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w Unii, w tym rozwój 
sytuacji rynkowej i tendencji, z 
uwzględnieniem doświadczeń nadzorczych 
zdobytych przez ESMA, liczby dostawców 
usług finansowania społecznościowego, 
którzy uzyskali zezwolenie od ESMA, oraz 
ich udziału w rynku, a w szczególności 
analizując, czy konieczne jest 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
definicji zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz czy zakres usług 
objętych niniejszym rozporządzeniem 
pozostaje odpowiedni;

a) funkcjonowanie rynku dostawców 
usług w zakresie finansowania 
społecznościowego w Unii, w tym rozwój 
sytuacji rynkowej i tendencji, z 
uwzględnieniem doświadczeń nadzorczych 
zdobytych przez ESMA, liczby dostawców 
usług finansowania społecznościowego, 
którzy uzyskali zezwolenie od ESMA, oraz 
ich udziału w rynku, a w szczególności 
analizując, czy konieczne jest 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
definicji i pułapów zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz czy zakres 
usług objętych niniejszym 
rozporządzeniem pozostaje odpowiedni;

Or. en
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Poprawka 328
Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) możliwość oferowania zachęt w 
celu zachęcenia do finansowania 
zrównoważonych projektów oferujących 
potencjalny zwrot społeczny i 
środowiskowy oraz małych 
przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji, 
badań i rozwoju, również przez utworzenie 
specjalnych programów umożliwiających 
kwalifikowalność tych projektów do 
finansowania przez EBI i z innych 
funduszy unijnych;

Or. en

Poprawka 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) potencjalne ryzyko zakłócenia 
konkurencji i arbitrażu związane ze 
stosowaniem w państwach członkowskich 
dwóch równoległych systemów;

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie 28. systemu jest problematyczne w państwach członkowskich, w których już 
istnieje system krajowy, ze względu na współistnienie dwóch systemów, które mogłyby 
prowadzić do zjawiska arbitrażu.

Poprawka 330
Marco Valli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wdrożenie innowacji 
technologicznych w sektorze finansowania 
społecznościowego, w tym stosowanie 
nowych innowacyjnych modeli 
biznesowych i technologii;

c) wdrożenie innowacji 
technologicznych w sektorze finansowania 
społecznościowego, w tym stosowanie 
nowych innowacyjnych modeli 
biznesowych i technologii blockchain w 
celu zwiększenia przejrzystości, 
bezpieczeństwa i identyfikowalności 
danych związanych z projektami i 
ofertami finansowania 
społecznościowego, w których pośredniczą 
platformy, w celu bardziej skutecznego 
zapobiegania nadużyciom i przestępstwom 
finansowym, a także zminimalizowania 
ryzyka prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu;

Or. en

Poprawka 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wdrożenie innowacji 
technologicznych w sektorze finansowania 
społecznościowego, w tym stosowanie
nowych innowacyjnych modeli 
biznesowych i technologii;

c) wdrożenie innowacji 
technologicznych w sektorze finansowania 
społecznościowego, w tym stosowanie
niebankowych metod finansowania (w 
tym pierwszych ofert kryptowalutowych, 
ICO), innowacyjnych modeli biznesowych 
i technologii;

Or. en

Poprawka 332
Caroline Nagtegaal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) współpracę między ESMA a 
właściwymi organami krajowymi oraz 
odpowiedniość ESMA jako organu 
nadzorującego niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 333
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2017/1129
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 
2017/1129

W art. 1 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
2017/1129 dodaje się literę w brzmieniu:

„ka) oferty finansowania 
społecznościowego złożonej przez 
europejskiego dostawcę usług w zakresie 
finansowania społecznościowego w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XXX, o 
ile nie przekracza progu wyznaczonego w 
art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 
XXX/XXX. ”.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmiana rozporządzenia dotyczącego prospektów, aby umożliwić 
podniesienie progu do 8 mln EUR i uniknąć sytuacji, w której progi krajowe dopuszczalne na 
mocy rozporządzenia dotyczącego prospektów mogłyby nie pokrywać się z rozporządzeniem 
w sprawie finansowania społecznościowego.

Poprawka 334
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Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Link do najnowszego 
sprawozdania finansowego właściciela 
projektu, jeśli jest dostępne.

c) Kluczowe dane liczbowe i 
wskaźniki finansowe właściciela projektu z 
trzech ostatnich lat.

Or. fr

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich MŚP nie są zobowiązane do publikowania sprawozdań. 
Takiego dokumentu nie można zatem uznać za dane publiczne.
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